
េតេនះជនរ�?

 ជូនពរ បងប�ូន។ �ពិតជល��ស់ែដលបនមកដំ�ករ់បស់
�ពះអមច ស់។

2 ខញុ ំគិតថ ខញុ ំបនសិក�បទគមពរីមយួចំនួនកលពីមុន េហយ�បននិយយ
ថ េពល�ពះេយសូ៊វយងចូលេ ជិត�កងេយរ�ូឡិម ពួកសិស�េងបមុខេឡង
េឃញ�កងដវ៏សុិទធពីចមង យ េហយពួកេគចបេ់ផ�មរកី�យ េហយនិយយថ
“ឥឡូវេនះ ��ច�កនឹង�តវបន�� រេឡងវញិ។”
3 េហយបុរសមន កេ់នះែដលកំពុង�បប ់ ឬនិយយអំពីដំេណ រទស�នកិចចថមីៗ
េនះបនេ ប៉េឡសទីន េហយគតប់ននិយយថ មនុស�ឥឡូវេនះ កនុងឆន មំុន
េគបនេ ដល់កែន�ងមយួ េពលែដលពួកេគេឡងពី�ជលងភនេំហយេមលជំុវញិ
ផ�ូវេកង ផ�ូវដែដលែដល�ពះេយសូ៊វ និងពួកសិស�េធ�ដំេណ រេ េពលេនះ េពល
េឃញទី�កង កច៏បេ់ផ�មយំ។
4 អនកដឹងេទ ខញុ ំេជ ថ មនអ�ីមយួកនុងចិត�ពួកសិស�ទងំេនះ េ កនុងៃថងេនះមន
�រមមណ៍ថ—ថ��ច�កនឹង�តវបន�� រេឡងវញិ។
5 េហយឥឡូវេនះ�ជិតដល់េពលេហយ។ េហយខញុ ំេជ ថ េនះជ�រមមណ៍
ែដលមនេល�បជជនែដលថនគរ�ថ នសួគជិ៏តដល់េហយេដមប�ី� រេឡងវញិ
ម�ងេទ ត។
6 បង�បស េនវលី ជ�គគង� ល�ពះគុណនិងពរជយ័របស់េយង េទបែតបន
និយយជមយួខញុ ំអំពីកិចចខិតខំ�បឹងែ�បងកររកីផុសផុលែដលនឹងមកដល់េ
ទីេនះេ ឯេ�ងឧេបសថ កនុងរយៈេពលពីរបីយប ់ េដមបអីធិ�� នអំពី�។ េហយខញុ ំ
បន�បបគ់តថ់ ខញុ ំគិតថ �នឹងជេរ ងដម៏នពរ។
7 អនក�គនែ់តមនិ�ចមនកររកីផុសផុលេ�ចនេពកេទ។ េហយជេ�ចនដង
េយងមនគំនិតខុសៃនកររកីផុសផុល។ កររកីផុសផុលមនិេ�ចនដូចករនំ
យកសមជិកថមីេនះេទ ប៉ុែន��ជកររកីផុសផុលនូវអ�ីែដលេយងមនរចួេហយ។
េហយខញុ ំ…
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8 ខញុ ំចូលចិត�និយយេរ ងេនះ េ�ពះខញុ ំនិយយេចញពីជេ� ចិត�។ ថខញុ ំចបេ់ផ�ម
រកេឃញ�រមមណ៍េផ�ងៗេ ជុំវញិេ�ងឧេបសថជងអ�ីែដលមនជយូរមកេហយ
�រមមណ៍ៃន—ៃនវ ិ ញ ណដ�៏ជលេ�  ដូចជ�ធ� បម់ន�ងំពីយូរយរមកេហយ
អ�ីមយួែដលេ�ះ��យ េហយ�មនមូល�� នពិត�បកដ។ េហយខញុ ំេជ ថ
�ពះជមច ស់នឹង�បទនពរដល់�កមជំនុំតូចេនះ េហយ…?…ម�ងេទ តេ កនុង
អំ�ចរបស់�។

9 េហយខញុ ំេឃញករេរ បចំកមមវធីិកំពុងបន� េហយខញុ ំគិតថ�ជេរ ងដអ៏�ច រយ។
មនិយូរមនិឆប ់មនុស�ចស់នឹងេ�ះេ�គ ងសិក �បគល់ដល់ៃដរបស់កូនេយងវញិ
េហយេដរេឡងេលជេណ� រមសេនះ។

10 េ ៃថងមុនខញុ ំបនឆ�ងផុតស ញ សមគ ល់ពក-់ក�� លផ�ូវេនះឥឡូវ�យុ
�សិបឆន ។ំ ខញុ ំ�គនែ់តមនិ�ចដឹងថ។ �កដូ់ចជមនិទនដ់ល់េពល�ងំពី
េពលែដលខញុ ំកំពុងដឹកអី�៉នឲ់យ �គីស មុសីនរ័ �បែហលដប�់បបីំ ដប�់បមំយួ
ដប�់បបីំឆន ។ំ ប៉ុែន�េទបែតេ កែន�ង�មយួ។ ��គនែ់តបង� ញថេ ទីេនះ
េយងមនិមនទី�កងបន�េទ ប៉ុែន�េយងកំពុងែស�ងរកទី�កងមយួែដលនឹងមក។
េហយេនះគឺជទី�កងែដល�ពះជអនក�ងសង ់េហយនឹងគម នទីប ច បេ់ ទីេនះ
េឡយ។

11 �ពឹកេនះ ខញុ ំកំពុងអធិបបយអំពីេរ ងៃថងបុណយអនកម� យ េហយពយយមសំេ
េ ម� យ េ សមយ័េដម េ�យមន�ន ម�ជញនិងអ�ីទងំអស់េនះ េឈ�ចតរ់បស់
គត ់ឬេកអីរញុចស់ ឬេកអីៃដ និងេផងផក តូចមយួ�កែ់កបរគត ់ប៉ុែន�ម� យេ
ៃថងរស់េឡងវញិ គត�់តឡបេ់ ជេកមង េហយឈរ �តចះ�តចងដូ់ចមច ស់ក��តី។
េនះជរេប បែដលខញុ ំចូលចិត�គិតដល់ម� យរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំមនិចូលចិត�គិតពីគតដូ់ច
របូភពម� យ សព�ៃថងេនះេទ។ ខញុ ំចូលចិត�គិតអំពីអ�ីែដលនឹងមក។ េហយខញុ ំដឹង
ថអនកមន�រមមណ៍ែបបេនះចំេពះម� យរបស់អនក។ សូមគិតពីគតដូ់ចជគត់
គឺេ កនុងចិត�។ េទះបីជេ�ចន…ដូចែដលកវនិីយយថ “ជីវតិមនិងយ�សល
ស�មបគ់តេ់ទ ប៉ុែន�គតនឹ់ងរស់េ ម�ងេទ ត េ�យ�គនែ់តេធ�អ�ីមយួស�មប់
អនក។” ដូេចនះ �ពះនឹងបេងកត�ជផ�ូវេដមបគីត�់ចរស់េ ជមយួអនកជេរ ងរហូត។
ដូេចនះខញុ ំរកី�យនឹងេរ ងេនះ។



េតេនះជនរ�? 3

12 ខញុ ំមនិដឹងថេហតុអ�ី បនជខញុ ំបនេធ�ករ�បកសេនះ េ �ពឹកេនះ ថ
ខញុ ំនឹងអធិបបយេ យបេ់នះ �បសិនេប�ពះអមច ស់សព��ពះទយ័ េលៈ េតេនះ
ជនរ�? �បកដជមនិដឹងថខញុ ំនឹងេធ��េ�យរេប ប�េទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំរវល់
រហូតដល់�បែហលមយួេម៉ងនិង ១០នទីមុនេនះ េពលសមភ សនេ៍ពញមយួ
រេស ល និងមនកមមវធីិពិេសសនិង—និងករេ ទូរស័ពទបនទ ន។់ ខញុ ំមនិ�ច
ែបងែចកពួកេគបន។
13 េហយខញុ ំចងឱ់យអនកបន�អធិ�� នស�មបដុ់កទរ័េសម។ ឱយគត—់គតម់ក
េ�យសុខសបបយ េហយេយងអរគុណ។ េហយេ�កទុកទរ័ បលវនីនិង
េ�ក�សីបលវនីទងំពីរនកឱ់យជសះេសប យ។ ពួកេគេ យ៉ងសុខសបបយ។
14 ខញុ ំចងឱ់យអនក�កសំ់េណ រថមីមយួេ កនុងប ជ ីករអធិ�� នរបស់អនក េ
រេស លេនះ។ េនះគឺស�មប�់រលីីសេ ទីេនះ ជអនកេញ នថន ។ំ �រគឺីជ
មតិ�ផទ ល់ខ�ួនរបស់ខញុ ំ។ េហយ�ងំពីខញុ ំ�គ ល់គតម់ក ខញុ ំគិតថគតជ់�គិ�ទ ន
រហូតមកដល់រេស លេនះ ប�ូន�បសរបស់គតប់នេធ�ករេសនសំុស�មបេ់សចក�ី
សេ ងគ ះៃន�ពលឹងគត។់ បង�បសៃម អុី�គ នបនន…ំអនក�គប�់គងរបស់េយង
េ ទីេនះបននយំកពត័ម៌ន។ េហយ�រសីថិតកនុង�ថ នភពធងនធ់ងរ ស�មក
េ មនទីរេពទយ។ ខញុ ំមនិដឹងថគតគិ់តេ�ចនពីខញុ ំេទ ប៉ុែន� គតប់នបំបកទឹ់កចិត�
�គគង� លរបស់គត ់ េ រេស លេនះ ឬ�គគង� លៃន�កមជំនុំែដលគតេ់  េហយ
ចងឱ់យខញុ ំមកជួបគតវ់ញិ។ េហយខញុ ំចងេ់ ជួបគត។់ ដូេចនះសូមអធិ�� នស�មប់
�រ។ី
15 េយងរកី�យេ ទីេនះ យបេ់នះ េ�យដឹងថ មតិ�របស់ខញុ ំេ ទីេនះ មកពីរដ�
ហ�កហ�ុ ីបង�បស វច៉ អុីវនិ និង�គ�ររបស់គត។់ ខញុ ំេឃញ ផងែដរ េភញ វេផ�ងេទ ត
ែដលខញុ ំមនិបន�គ ល់ពួកេគ �បែហលជេ ទីេនះេ �ពឹកេនះ។
16 �បសិនេបខញុ ំមនិ�ចឡំេទ ខញុ ំេឃញបង�បស និងបង�សីែអលមរឺ ខូលីនេ
ខងេ�កយេនះ មកពីផូនិក រដ��រហី��ូ។ អូ អនកមនិបនផ� ស់ប�ូរេទ។
េមលេ ដូចជអនកគួរែតមនសេម� កបំពកផ់�ូវរថេភ�ងរបស់អនក េហយ—េហយ
េចញពី�នទំនិញ។ េហយ�� គមនក៍រ�តលបម់កផទះវញិ! ខញុ ំមនិ�ចសំុឱយអនក
�ន កេ់ ទីេនះបនេទ េ�ពះអនកបនរកេឃញកែន�ងល�ជងេនះ េឃញថ �ល�
�ស់ េ ផូនិក។ ចូលចិត�រស់េ ទីេនះ ៃថង�មយួ េ�យខ�ួនឯង
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17 េហយបនទ បម់ក ខញុ ំេឃញបង�បស សមុីធេ ទីេនះ ៃន�កមជំនុំៃន�ពះ េ
ទីេនះ។ បង�បស សមុីធ បនផ�ល់ឱយខញុ ំ នូវេស វេ តូចរបស់អនក េ ៃថងមុន ឬ
រេស លម�លិមញិ។ ខញុ ំមនិទនប់ន�ន�េទ ប៉ុែន�ខញុ ំពិតជនឹងគ�ំទ� ដ�ប�
ខញុ ំដឹងថអនកសរេសរ�។ ��តវែតជករពិត ជបទគមពរីពិត។ �ពះ�បទនពរអនក។
េហយខញុ ំសងឃមឹថ�ជេជគជយ័។
18 និងជេ�ចនេទ ត ខញុ ំ�ចនិយយបន។ អនក�ល់គន �តវបន�� គមនម៍ក
ទីេនះេ �ពះឯេ�ងឧេបសថ។ េហយខញុ ំរកី�យនឹងបទចេ�ម ងេនះ េ �ពឹក
េនះ របស់បង�សី ស�ីគេគ ែដលបនេ�ច ង។ “�ទងស់ម�ងឹេមល�មបនទះេឈ
ចំេពះនង។” បងប�ូន�បសែមន៉ណូនីតរបស់ខញុ ំេ ទីេនះ រកី�យែដលមនពួកេគ
ចូលរមួ។ អូ និងអនកទងំអស់គន ! ខញុ ំេជ ថ មតិ�មន កេ់ ទីេនះ មកពីរដ�អុីលីណយ
កូន�បសរបស់គតក់ំពុងថតសេម�ងេ ខងេ�កយ នឹងជួបពួកេគម�ងេទ ត។
េហយេ�ចននក�់ស់ ខញុ ំ�បែហលជ…កំុគិតថខញុ ំអនចិ់ត�អី េបខញុ ំមនិេ េឈម ះ
អនក ែតខញុ ំ�� គមនអ៍នកទងំអស់គន ។
19 ឥឡូវេនះ ចូរេយង�នេ យបេ់នះ ស�មបេ់មេរ ន�ពះគមពរី េចញពី ម៉ថយ
ជំពូកទី២១ ចបេ់ផ�មេ ខទី១ េហយ�នចុះេ�កម និងខ១១ រមួប ចូ ល។

�គបនមកជិត�កងេយរ�ូឡិមេហយ មកដល់ ដល់ភូមេិបតផេស
ខងភនេំដមអូលីវ េនះ�ពះេយសូ៊វ�ទងច់តសិ់ស�២នកឲ់យេ

េ�យ�ពះបនទូលថ ចូរេ ឯភូមេិ ខងមុខេនះ អនកនឹងេឃញេម
�១េគចងទុក នឹងកូន�េ ជមយួគន ៈ ចូរ��យ ដឹកន�ំមកឯខញុ ំ។

េបអនក�ថអ�ីឲយ េនះ�តវេឆ�យថ �ពះអមច ស់�ទង�់តវករ� រចួេគ
នឹងឲយ�មកេហយ។

ករទងំេនះេកតមក េដមបឲីយបនសំេរច�មទំនយ ែដលេ��បន
ទយទុក មកថ

ចូរ�បប…់កូន�សីសីុយ៉ូនថ េមល េស�ចៃននង �ទងយ់ងមកឯនង
�ទងសុ់ភព…េហយគងេ់លសត�� គឺជ�ជំទង ់ ែដលជកូនរបស់
េម�។

សិស�េនះកេ៏  េធ��មបងគ ប�់ពះេយសូ៊វ



េតេនះជនរ�? 5

េហយនេំម� និងកូន�មក រចួ�កល�វខ�ួនេលខនងថ� យ�ទង់
គង។់

ឯហ�ូងមនុស�េសទរែតទងំអស់បន�កល�វខ�ួនេ ផ�ូវ េហយខ�ះក៏
កបែ់មកេឈ យកមក�យ�មផ�ូវផង។

េហយប�� មនុស�ែដលេដរែហមុខេ�កយ េគែ�សកេឡងថ ហូ
�� ដល់�ពះវង�ហ�ួង�វឌីៈ �ពះអងគែដលយងមកេ�យនូវ
�ពះនម�ពះអមច ស់ �ទង�់បកបេ�យ�ពះពរ ហូ�� េ �ថ នដ៏
ខពស់បំផុត។

រចួកល�ទងយ់ងចូលេ កនុង�កងេយរ�ូឡិមេហយ េនះេកតមន
េសចក�ី�ជលេ�ជមេពញកនុងទី�កង េហយេគសួរថ េ�កេនះជ
អនក�?

ហ�ូងមនុស�េឆ�យេឡងថ េនះគឺជេ��េយសូ៊វ ែដលមកពីភូម�ិ
�ែរត៉…

ចូរេយងេ�នកបលចុះេហយអធិ�� ន។
20 ឱ�ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំឆងល់ថេតេយងនឹងនិយយអំពីអ�ី �បសិនេបេយង
រស់េ កនុង�គេនះ។ ប៉ុែន�េយងកំពុងរស់េ កនុងៃថងអ�ច រយជងេនះ គឺេ េពល
ែដលេយងកំពុងែស�ងរក�ទងយ់ងមក។ េហយេ េពលែដលេយងកំពុងេ�ត ម
�ពះអមច ស់េអយ សូមេរ បចំចិត�របស់េយង េហយយកកួរទងំអស់ែដលេយង
�ច�បមូលបនពីែ�សទងំកនុង�សក និងេ�ក�សកមក េយងកំពុងគិតេហយ
ទនទឹងរងច់េំពលេវ�ែដលេយងនឹងេឃញ�ទងយ់ងមក េ�យជិះេសះស។
ចុះពី�ចកៃនសិរលី� េដមបផី� ស់ប�ូរនិងេធ�ឱយរបូកយែដលពុករលួយដច៏ស់របស់
េយងេនះ េ ជរបូកយដរ៏ងុេរ ងដូច�ពះអងគផទ ល់ ែដលជកែន�ងែដលមនិ�ច
មនអំេពបប ឬគម នស ញ ៃនេសចក�ី�� បចូ់លបន។ េហយេយងនឹងេឃញ�ទង់
ដូចជ�ទងម់ន�ពះជនមរស់ េហយ�ស�ញ់�ទងេ់ពញមយួសមយ័កលែដលនឹង
មកដល់។
21 េយងខញុ ំសូមអរគុណ�ទងស់�មប�់កមជំនំុេនះ និងស�មប�់គគង� ល និង
ស�មបអ់នកទុកចិត�និងឌីកុន និងស�មបម់នុស��គបគ់ន ែដលមកទីេនះ េហយ
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ស�មបេ់ភញ វេ ឯមតទ់� ររបស់េយង េនះគឺជហ�ូងេច មដូចគន  ប៉ុែន�មកពី�ជង
មយួេទ ត។ េយងនឹងសំុឱយ�ទង�់បទនពរដល់ពួកេគេ យបេ់នះ ជមយួនឹង
វត�មនរបស់�ទង។់
22 េហយចិ ច ឹមេយងខញុ ំេ េល�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េដមបឱីយេយង�ចេចញពី
ទីេនះ េ យបេ់នះ ជមយួនឹងករេប�ជញ ចិត�េដមបកី� យជ�គិ�ទ នល�ជងេពល
ែដលេយងធ� បម់ន។ សូមឲយេយងេ ជមយួនឹងក�ីសងឃមឹថមីកនុងចិត�េយង
េហយេ�យអំណរ េ�យរងច់កំរយងមករបស់�ទង។់
23 �បសិនេបេ�យៃចដនយ មនអនកខ�ះកនុងចំេ�មេយង ែដលឈ ឺ និងរងទុកខ
េយងមនិេភ�ចអធិ�� នស�មបព់ួកេគេឡយ។ សូមឱយពួកេគ…ចូលមកកនុងអគរ
យបេ់នះជកែន�ងែដលេយងបន�បមូលផ�ុ ំគន ថ� យបងគំ ចូលមក អស់អនកឈឺ
សូមឲយេគេចញេ បនជសះេសប យ។
24 េហយេយងនឹងសូមស�មបអ់នកែដលបនជសះេសប យ េ �មផទះនិង
មនទីរេពទយ េហយេ េលែ�គៃនទុកខេវទន។ ឱ�ពះជមច ស់េអយ េយងខញុ ំ សូមឲយ
េសចក�ីេម�� ករ�ុរបស់�ពះអងគចុះមកេលពួកេគ។
25 េយងខញុ ំនឹងអធិ�� នស�មបអ់នកែដលសង�យ័ េ យបេ់នះ ែដលមនិទន់
បនភ�កនិ់ងបនេមលេឃញ�ពះអមច ស់ដល៏� េនះមនិដឹងថករ�ស�ញ់�ពះ
មននយ័យ៉ង�េទ។ ពួកេគ�គនែ់តមនិយល់ពីអ�ីែដលពួកេគបត។់ ឱ�ពះេអយ
សូមឲយករផ�យ�មវទិយ ុឬ�មវធីិមយួចំនួនបះ៉ចិត�ពួកេគ។ េហយ�រមមណ៍របស់
ពួកេគ�ចនឹង�តវបនែបរមកកន�់ទងម់ុនេពលទ� រៃនេសចក�ីេម�� ករ�ុ�តវ
បនបិទេហយពួកេគ�តវបនទសេចញ ឈរេលករជំនំុជំរះេ�យគម នេម�� ។
26 ជួយពួកេយងផង �ពះអមច ស់។ ករទងំេនះេយងអធិ�� នកនុង�ពះនមៃន
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េហយេយងសូមថ� យសិរលី�របស់�ទង។់ �ែមន៉។
27 �បជជនកកកុញេ ជំុវញិមតទ់� រ េហយផ�ូវ�តវកកសទះ េហយគម នកែន�ង
ស�មបម់នុស�េដក។ ពួកេគេដកេ ខងេ�ក ជ ជ ំងទងំមូល េ�ពះេនះជ
បុណយរលំង។ េហយមនុស�មកពី�គបទី់កែន�ងែដលេគ�គ ល់មកេគរពបូជ
េ េពលេនះ។ �ជេពលែដលកូនេច មៃនបុណយរលំង�តវបនសម� ប។់ េហយ…
�តំ�ងឱយកររេំ�ះរបស់ពួកេគេចញពី�បេទសេអហ�ុបី ែដលជទសករ។
េហយពួកេគបនរក��ជេរ ង�ល់ឆន ។ំ ជេរ ង�ល់ឆន  ំ បុណយរលំងដអ៏�ច រយេនះ
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បនេកតេឡង។ េហយ�ជេពលេវ�ដអ៏�ច រយបំផុតមយួៃន…ឬ�ពឹត�ិករណ៍ៃន
�សនយូ� េ�ពះ�មននយ័ថដល់េពលែដលពួកេគ�តវបនរេំ�ះ។
28 មនុស�ទងំអស់ចូលចិត�គិតអំពី� េពលេវ�ែដលពួកេគ�តវបនរេំ�ះ។
េតេយងមន ក់ៗ  េ យបេ់នះ �ច�តឡបេ់ េពលែដលេយង�តវបនេគរេំ�ះបន
យ៉ង�! េត�មននយ័យ៉ង�ចំេពះេយង!
29 ខញុ ំ�ចចបំន�មបទពិេ�ធនផ៍ទ ល់ខ�ួនរបស់ខញុ ំ អំពីរេប បែដលចិត�េកមង
កំសតរ់បស់ខញុ ំចងប់ះ៉�ពះ។ ខញុ ំគិត “អូ �បសិនេបខញុ ំ�ចេឡងេ េគះទ� រ�ទង ់េហយ
និយយជមយួ�ទងប់ន�ិច!” េហយ ជករពិត អនកដឹងពីេរ ងរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំបន
យក�ក�សនិងេខម ៃដមក េហយនឹងសរេសរសំបុ�តមយួចបបេ់ �ទង ់ េ�ពះខញុ ំ
មនិ�ចនិយយជមយួ�ទងប់ន។ េហយខញុ ំបនដឹងថ�ទងគ់ងេ់ កនុងៃ�ព េ�ពះ
ខញុ ំបនឮ�ទង ់ េហយខញុ ំបនេឃញ�ទងយ់ងេ កនុងៃ�ព។ និង—ផ�ូវចស់ ែដល
ធ� ប�់គ ល់ពីមុន ខញុ ំធ� បេ់ េ េពលខញុ ំេ បរបញ់ឬេ េន�ទ។ ខញុ ំគិត “ខញុ ំនឹង
យក�បិតេ េលេដមេឈ េហយនិយយេ កន�់ពះេយសូ៊វ។” �គនែ់តជវធីិ
មយួចំនួនេដមបឱីយបនទុកេនះ�ចេចញពីចិត�ខញុ ំ។
30 អូ យបេ់នះ ចុះេ ! ខញុ ំ�ចនឹងេភ�ច�យុរបស់ខញុ ំ ខញុ ំ�ចនឹងេភ�ចេឈម ះរបស់ខញុ ំ
េពលខ�ះ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិ�ចេភ�ចេម៉ងេនះេទ ែដល�ទងប់នរេំ�ះខញុ ំពីអំេពបប។ មន
អ�ីមយួបនេកតេឡងេ កនុងខញុ ំ ែដល�បនជួយខញុ ំឆ�ងកតេ់ម៉ងដអ៏�ច រយេ កនុង
ភពងងឹត។ េម៉ងៃនកររេំ�ះ ទមងនៃ់នអំេពបបបនចកេចញពីខញុ ំ េហយខញុ ំជ
មនុស�ថមី។ ខញុ ំបនក� យជមនុស�ថមីេ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ �ងំពីេពលេនះ
មក។
31 េហយជនជតិយូ�ទងំេនះ ពួកេគមកជេរ ង�ល់ឆន ។ំ េហយមន—�បភព
ទឹកេ កនុង�ពះវ�ិរ។ េហយពួកេគបនយក—នំបុង័ ឱសថល�ីង និង�ចេ់ច ម
េហយពួកេគបនផឹកពី�បភពទឹកេ កនុង�ពះវ�ិរ។ េហយពួកេគអរសបបយ
ជមយួគន  េ�យ�រ�ពះបនបង� ញករេពញចិត�ដល់ពួកេគ។ ដូេចនះ េនះជ
េពលបុណយរលំង េហយមនិ�តឹមែតជបុណយរលំងប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន��ជបុណយរលំង
ពិេសស។
32 អនកដឹងេទ េពលខ�ះេយងេ �ពះវ�ិរ… េយងែតងែតចូលចិត�េ  ប៉ុែន�
េពលខ�ះមនអ�ីពិេសសេកតេឡង។
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33 េហយេនះគឺជេពលេវ�មយួកនុងចំេ�មេពលេវ�េនះ។ ខយល់�តវបន
គិតៃថ�នឹងេគរពឹំងទុក ដូចសព�ៃថងេនះ។ ែភនកទងំអស់របស់អនកែដល�ស�ញ់�ទង់
កំពុងែតទនទឹងច�ំទងចូ់លមកមតទ់� រ។
34 េហយខញុ ំេជ ថ �ជេរ ងដអ៏�ច រយមយួេ ៃថងេនះ ស�មបអ់នកែដល�ស�ញ់
�ទងក់ំពុងែតែស�ងរក�ទង។់ ខយល់�តវបនគិតៃថ�នឹងកររពឹំងទុក។
35 េ េពលែដលេយងកំពុងរស់េ កនុងៃថងេនះ េ េពលែដលែផនដីពិតជបន
ក� យេ ជេម ដអ៏�ច រយមយួ។ េហយវទិយ� ស��បបេ់យងថ “�េ សល់ែតបី
នទីប៉ុេ�� ះ រហូតដល់ពកក់�� លអ�ធ�ត។” េហយខញុ ំ�បកដថអនកបន�ន
ដូចខញុ ំ កលពីៃថងមុន េរ ងរបស់េមទព័មន កេ់នះ បននិយយថ ថ “េបមនស ងគ ម
មយួេទ ត �នឹងមនរយៈេពលែតពីរ ឬបីនទីប៉ុេ�� ះ។” សមយ័េដមៃនករ�បយុទធ
និងករបញ់កេំភ�ង និងករជីករេ � កេ ជ ង េនះចបេ់ហយ។ ពួកេគអះ�ងថ
ស ងគ មបនទ បនឹ់ងមនរយៈេពលែតពីរឬបីនទីប៉ុេ�� ះ។ េ ៃថង�មយួ មនុស�
ែដលមនជំងឺ-វេង�ងវង� ននឹ់ងផ�ុ ំគ�មបេចញ េហយបញ់�គបែ់បកមយួ�គបេ់នះ។
េហយេ េពលែដលពួកេគេធ� េយងបន�� បក់របេង� ះ េ �គបទី់កែន�ង េដមប ី
បញ់�ម�ងេទ ត។ ពិភពេ�ក�គនែ់តមនិ�ចរស់បន។
36 អនក�ល់គន េ បុណយរលំងដឹងថមនអ�ីនឹងេកតេឡង ប៉ុែន�េគមនិដឹងថ�ជ
អ�ីេទ។
37 េហយេនះជរេប បែដល�មកដល់សព�ៃថងេនះ។ មនុស��គបគ់ន ភគេ�ចន
ដឹងថមនអ�ីមយួកំពុងែតេ�ះ��យនឹងេកតេឡង។ មនុស��គបគ់ន ដឹងេរ ង
េនះ។ អនក�ចនិយយជមយួមនុស�មនបប អនក�ចនិយយជមយួ
អនកជំនួញ អនក�ចនិយយជមយួអនក�កប៏ន។ េហយអូ �ជេពលេវ�ដ៏
ច�ចលស�មបពិ់ភពេ�ក។
38 ប៉ុែន�អនក�ចនិយយជមយួបុរសឬ ស�ីែដលកំពុងែស�ងរក�ទងនឹ់ងយង
មក េហយសិររីងុេរ ងគឺេ េលមុខរបស់ពួកេគ បំភ�េឺចញ។ ពួកេគកំពុងេមល�ពឹត�ិ
ករណ៍ដអ៏�ច រយេនះ។ ដូេចនះខយល់ទងំមូល�តវបនគិតៃថ�ម�ងេទ ត េ�យរពឹំងថ
នឹងមនអ�ីមយួេកតេឡង។ ពិភពេ�កមនិដឹងថនឹងមនអ�ីេកតេឡងេនះេទ ប៉ុែន�
�កមជំនុំៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមដឹងថនឹងមនអ�ីេកតេឡង។ ពួកេគដឹងកនុងេពលឆប់
ៗេនះ ែ�តនឹងបន�ឺេឡង េហយេយងនឹងេឃញ�ទងយ់ងមក ជិះេសះសមយួេចញពី
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សិរលី� េហយកងទព័ៃន�ថ នសួគេ៌ដរ�ម�ទង។់ េហយអស់អនកែដលបន�� ប់
កនុង�ពះ�គីសទនឹង�តវបនេលកេឡង េហយនេំឡងេ ជួប�ទងេ់ េល�កស។
េនះេហយជអ�ីែដលេយងកំពុងែស�ងរក។ េយង�បថន ចងប់ន។
39 េហយេយង�តវបនេគ�បបថ់�ពលឹងៃនម� យទងំេនះ ជេដម េយងបន
និយយេ �ពឹកេនះ េ េ�កម�សនៈរបស់�ពះកំពុងែ�សកថ “យូរប៉ុ�� េហយ
េ�កមច ស់? រយៈេពលប៉ុនម នេទ តេ ?” ម� យចងជ់ួបកូនឲយបនឆប�់មែដល
កូនចងជ់ួបែដរ។ េហយមនុស�ជទី�ស�ញ់របស់េយងចងជ់ួបេយងដូចជេយង
ចងជ់ួបពួកេគ។
40 េតករជួបជំុគន នឹងេ ជយ៉ង� េ េពលែដល�ទងយ់ងមក! េដមបជីួប
មនុស�ជទី�ស�ញ់របស់េយង និងេឃញពួកេគេ កនុងរបូកយរស់េឡងវញិ
របស់ពួកេគ េហយបនេលកតេមកង េហយេដរជំុវញិជមយួអនកទទួលមរតកៃនករ
រស់េឡងវញិ េមលចរតិរបស់ពួកេគ រេប បែដល��តវបនផ� ស់ប�ូរ ភពស�ូតបូត
និងភពសងប�់ង ត។់ េហយ�នឹងមនិមនភពវកឹវរនិងស�នេ់�� រេឡយ តបតិពួក
េយងនឹងមនភពអស់កលបជនិចចេដមបរីស់េ ជមយួគន ។
41 អូ សមយ័វេង�ងដធ៏ំ ែដលេយងកំពុងរស់េ  �គនែ់តគម នេពលស�មបអ់�ី
ទងំអស់ �គនែ់តេឡង ក ន� ក ់និងចប ់េហតុអ�ី �ជៃថងដ�៏�កក។់
42 បនទ បម់ក ខណៈេពលែដលពួកេគរងច់អំ�ីមយួេកតេឡង �េ�ក
សក�យ�ស់ែដលអនកេ បុណយរលំងជេ�ចនមនិែដលបនជួប�ទង។់
េទះជយ៉ង� ពួកេគបនដឹងថមនអ�ីមយួនឹងេកតេឡង ប៉ុែន�ពួកេគមនិបន
េ ជួប�ទងេ់ទ។
43 �នឹងមនេ េពលករយងមករបស់�ពះអមច ស់។ មនមនុស�ែដល
មនិសបបយចិត�ជេ�ចន េ ៃថងេនះ ែដលដឹងថមនអ�ីមយួកំពុងែត�តវ
បនេ�ះ��យ ប៉ុែន�ពួកេគ—ពួកេគនឹងមនិែដលេឃញ�ទងេ់ឡយ។ ដបតិ
�ទងនឹ់ងយងមកេ ក�� លអ�ធ�ត េដមបចីប�់កមជំនំុតូចេនះ ែដល
ទនទឹងរងច់ ំ និងរពឹំងចងេ់ឃញ�ទង។់ េនះជអនកែដល�ទងនឹ់ងមកេហយចប់
េចញេ ។ មនុស�ជេ�ចនៃនេ�កិយែដលកំពុងរស់េ េលភពអ�ច រយ េហយ
បនជបេ់ល ង�ពលឹងរបស់ពួកេគេ េលវតថុៃនេ�កិយ នឹងមនិដឹងថមនអ�ី
េកតេឡង រហូតដល់�កមជំនុំបនចូលេ កនុងសិរលី� ដបតិ�ទងនឹ់ងមកដូចជេចរ
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េ េពលយប ់ េហយចបព់ួកេគេ ។ ដូេចនះេយង�ចេឃញថេយង�តឡបម់ក
កែន�ងដែដលម�ងេទ ត។ ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញថ កររពំឹងទុកេនះ ថ�ពះ
យងមកឯអនកទងំេនះ… �មរយៈបទគមពរីទងំអស់ �ជេរ ងដូចគន ។ ថពួកេគ
ជ…�ទងែ់តងែតេលចមកចំេពះអស់អនកែដលទនទឹងច�ំទង ់ ែតងែតដល់អនកែដល
ចងេ់ឃញ�ទង។់ េហយខញុ ំ�បកដថ េនះជក�ីសងឃមឹែដលមនេ កនុងចិត�េយង
យបេ់នះ។
44 �មនរយៈេពល�បែហល�បមំយួែខមុន ខញុ ំគិតថ ខញុ ំបនែថ�ងទីបនទ ល់
េ កនម់នុស�មយួចំនួន។ េហយខញុ ំបននិយយថ “អូ គិតេ  �ទងនឹ់ងយង
មក�គបេ់ពល!”
45 េហយអ�ីែដលប�� លឱយខញុ ំនិយយែបបេនះ ខញុ ំកំពុងនិយយអំពីបង�បស
ប៊ូសស�ត។ កលខញុ ំបនេ ជួបបុរសដច៏ំ�ស់េនះ កលេយងបនឮថគត់
ជិត�� ប ់ មន�យុែបត៉សិបឆន  ំ �បពនធនិងខញុ ំចុះេ …េ ទីេនះេដមបេីមលគត់
មុនេពលគត�់� ប។់ ខញុ ំ�គនែ់ត�តវនិយយអ�ីមយួេ កនគ់ត។់ ខញុ ំចូលចិត�េមល
ពួកបរសុិទធេពលពួកេគចូលកនុងសិរលី� េហយខញុ ំ�តវែតេឃញគត។់ េហយេយង
បនដុតសំបកកងរ់ថយន�េចល។
46 ប៉ុែន�េពលខញុ ំេ ដល់ េហយ�បញបចូ់លេ មតទ់� រ េ �ជងតូចមយួបន
�កប់ុរសចំ�ស់េនះ។ គតេ់ងបកបលេឡង េពលេឃញខញុ ំមក។ ៃដចស់
�ទឌេ�ទមរបស់គតេ់លកេចញ េ�យ�ចយ់ចុះេ�កម។ េហយគតប់ន
េលកៃដរបស់គតម់ករកខញុ ំ។ េហយខញុ ំចបគ់តជំុ់វញិេ�បកេហយែ�សកថ “ឪពុក
របស់ខញុ ំេអយ ឪពុករបស់ខញុ ំ រេទះចមបងំរបស់អុី��ែអល និងទ�នេសះរបស់ខញុ ំ
េអយ។” ដបតិគតជ់មនុស�បរសុិទធ និងជអនកេកតខ� ច�ពះ។
47 េហយខញុ ំបននិយយថ “បង�បសប៊ូសស�ត ខញុ ំចងសួ់រអនកពីអ�ីមយួ។ េត
អនកេជ ថអនកនឹងជសះេសប យេទ?”

គតប់ននិយយថ “អូ ខញុ ំមនិទងំឈផឺង។”

ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ េតមនេរ ងអ�ី?”
48 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំកំពុងេ ផទះ។” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំហតេ់ហយខញុ ំ
អស់កម� ងំ។ េហយខញុ ំ�គនែ់តចងេ់ ផទះ។”
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49 ខញុ ំបននិយយថ “ចុះអនកដឹងថអនកជិត�� បឬ់?” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំចង់
សួរអនកពីអ�ីមយួ។ �តឡបម់កវញិ�មរយៈកិចចបេ�មចំនួនចិតសិប-ឆន  ំ េតនទីដ៏
អ�ច រយរបស់អនកមនអ�ីខ�ះ? េតអនក�ចនិយយជមយួខញុ ំបនេទ េហយ�បបខ់ញុ ំពី
បទពិេ�ធនែ៍ដលអនកមន ចុះ�មបនទ ត ់ ែដលអនក�ច�បេ់ពលដអ៏�ច រយបំផុត
របស់អនក។”
50 ខញុ ំនឹងរស់េ េដមបេីមល�យុរបស់គត ់ ខញុ ំមនិ�ចបំេភ�ចបន នូវែភនក
េខម ទងំេនះចបខ់ញុ ំ ពីេលក ច កទ់ងំេនះ។ គតប់ននិយយថ “បង�បស
ជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ េនះជេពលេវ�ដអ៏�ច រយបំផុតៃនជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំមនិ�ច
គិតដល់េពល�ែដលអ�ច រយជងេពលេនះេទ។”
51 ខញុ ំេមលមុខគត ់ េហយខញុ ំនិយយថ “េ�កមច ស់ េតអនកេ ែតដឹងថអនក
កំពុងែតជិត�� បេ់ទ?”
52 គតប់ននិយយថ “ប�ូន�បស �បណ� ំ ខញុ ំកំពុងេដកេ ទីេនះ រងច់ំ
�ល់នទីស�មប�់ទងេ់បកទ� រេនះេហយមក នខំញុ ំេ ផទះជមយួ�ទង។់” េនះជវធីិ
�� ប។់ េនះជផ�ូវែដល�តវេ ។
53 េហយដូចែដលអនកបនដឹងេហយថ�បែហលពីរេម៉ងមុនេពលគត�់� ប…់
គតេ់ដកសន�ប ់អស់រយៈេពលជងពីរៃថង។ លុះគតដឹ់ងខ�ួនកេ៏�កកេឡងកនុងបនទប់
េហយចបេ់ផ�មនិយយជមយួ�បពនធ។ បនទ បម់ក ភ� មៗេនះ គត�់កដូ់ចជ
មនតម� ភព។ េហយគតប់នចបៃ់ដ មយួេម៉ងជង ជមយួមតិ�ភក�ិ ែដលបន
�� បអ់ស់រយៈេពលែសសិបឬ�សិបឆន  ំ ជអនកែ�បចិត�របស់គតេ់ កនុង�កមជំនុំ
របស់គត។់ ចបៃ់ដជមយួម� យនិងជមយួេ�កប៉។ រហូតដល់គត…់ជីវតិបន
ចកេចញពីរបូកយរបស់េ�ក�កេ់លេខនយ េហយចូលេ ស�មកកនុង�ពះហស�
របស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ គម នអ�ីេ�ប បេសមរនឹងករបេ�ម�ទង ់ េ�យរពឹំងេល�ទង់
េឡយ។
54 េហយេ េពលខញុ ំនិយយជមយួបុរសេនះអំពីេរ ងេនះ េហយ�បប់
បទពិេ�ធនេ៍នះ ខញុ ំបននិយយេរ ងេនះ។ ខញុ ំបននិយយថ “េ�ក េត�នឹង
មនិរងុេរ ងេទឬេពលេយងេឃញ�ទង?់ អូ �បសិនេប�ទងនឹ់ងយងមកេ ៃថងេនះ!”

គតប់ននិយយថ “ប�ូន�បស �បណ�កំុំបំភយ័មនុស�ែបបេនះ។”
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ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកចងម់ននយ័ថយ៉ងេមច៉?”
55 គតប់ននិយយថ “អូ កុំពយយម�បបម់នុស�ថពិភពេ�កនឹងមក ឬ
�ពះ�គីសទកំពុងយងមក។ �េធ�ឱយពួកេគបរមភ។”
56 “អូ” ខញុ ំបននិយយថ “អតេ់ទ។ ខញុ ំសូមអធយ�ស័យ។ ចំេពះអនកែដល
ែស�ងរក�ទង ់ �ជដំណឹងដអ៏�ច រយបំផុតែដលពួកេគ�ចឮ ថ�ពះេយសូ៊វ�គនែ់ត
េហ បនឹងទម�ុះនិងទទួលយក�កមជំនំុរបស់�ទង។់” វយ័ចំ�ស់នឹង�តវបនផ� ស់
ប�ូរេ ជេកមង។ េសចក�ីអំណរនឹង�តវបនផ�ល់ឱយជំនួសឱយភពេ�កេ ។ ជីវតិ
នឹង�តវបនផ�ល់ឱយជំនួសឱយករ�� ប។់ ជីវតិរែមង�� បនឹ់ងក� យជជីវតិអមតៈ �
នឹង�តវេ�ះដូរ។ អូ ចបំន�ិច េ�យដឹងថ�ទងនឹ់ងយងមក!
57 ពួកេគបនែស�ងរក�ទង។់ ពួកេគបនទនទឹងរងច់�ំទង។់ េហយេ េពលែដល
�ទងយ់ងមក េយងេឃញថមនបក�ពួកពីរ។ �កមមយួគឺស�មប�់ទង ់េហយ�កម
មយួ�បឆងំនឹង�ទង។់
58 េហយេនះជវធីិែដលេយងរកេឃញៃថងេនះ។ េនះេហយជអ�ីែដល ករយង
មករបស់�ទង ់ ែតងែតែបងែចក�បជជន។ �ល់េពលែដលអនករកេឃញ�ពះេយសូ៊វ
េនះអនកេឃញ អនកទងំេនះែដលេ ជុំវញិនឹងផទុយពី�។ េនះគឺ��ងំ។ េហយ
សព�ៃថងេនះ េពលេយងគិតពី� េយងមនិេឃញមនករផ� ស់ប�ូរេ�ចនេទ។ �គនែ់ត
េរ ងដូចគន េនះ។ �បជជនបនផ� ស់ប�ូរ ប៉ុែន��ម រតីរបស់មនុស�មនិផ� ស់ប�ូរេទ។
59 ដូេចនះ េពលែដលពួកេគ�កេឡកេមលេខ� ងទ� រ េហយេឃញ�ទងយ់ងមក
ជិះសត��តូចពណ៌សេនះ។ កុំឆងល់ថេមច៉បនពួកសិស�ចបេ់ផ�ម—ែ�សកថ
“នគរ�ថ នសួគប៌នមកដល់េហយ!” �បជជនរតេ់ ជួប�ទង ់ េហយ�កងេយរ�ូ
ឡិមទងំអស់�តវញបញ័់រ។ មនអ�ីមយួអំពី� េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វយងមក
�ែតងែតមនកររេំជបរជំួល។ េហយទី�កងទងំមូល�តវបនរេំជបរជំួល។ េហយ
ពួកេគ—ពួកេគមនិ�ច�ក�់បនេទ។
60 េហយ�គអធិបបយេ ៃថងេនះ�តវេរ ប�បអ់ំពីកររេំជបរជំួលេនះ េ�ពះជ
ៃថងបុណយរលំង។ េហយពួកេគបនែ�សកថ “េតេនះជនរ�?” េ េពលែដល
ខយល់ េហយករយងមករបស់�ព ះអមច ស់េយសូ៊វេ �កងេយរ ូ �ឡឹម បន
េធ�ឲយខយល់មនកររពឹំងទុក។ ��កបី់ដូចជ�គទងំេនះគួរែតដឹងពីអ�ីែដលនឹង
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េកតេឡង។ េមលេ �កដូ់ចជសេម�ចសងឃបនដឹងេហយ។ េមលេ ដូចជ
សងឃឯេទ តទងំអស់បនដឹងរចួេហយ។

61 េហយ�មនិមនករផ� ស់ប�ូរអ�ីេឡយេ ៃថងេនះ េ�យ�រែត�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធយងមកមុនករយងមករបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ េហយេ េពលែដល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចបេ់ផ�ម�តសនធឹងពសេពញែផនដី េភ�ងៃនកររកីផុសផុល
�តវបនផទុះេឡង េ �គបទី់កែន�ង ទីសំគល់ដអ៏�ច រយ និងករអ�ច រយ�តវបន
េធ�េឡង ករេ�បសឱយជបនេកតេឡង ទំនយបនេចញមក។ ករ�បមូលផ�ុ ំ
ពរ�វក័ទងំអស់បន�តឡបម់កកន�់កមជំនំុម�ងេទ ត។ ដូេចនះ ដូចកលពីេដម
េរ ងមក វ ិ ញ ណៃនអនកមនិេជ េ ែតែ�សកេឡងថ “េតេនះជនរ�?”

62 ពួកេគខ�ះេជ េល�ពះអមច ស់េយសូ៊វ កនុងនយ័ថ�ទងជ់មនុស�ល�។ ពួកេគខ�ះ
បននិយយថ “�ទងជ់បុរសល�។”

63 េនះេហយជអ�ីែដលពួកេគនិយយេ ៃថងេនះ។ ពួកេគពយយមចតទុ់ក
�ទងដូ់ចជ�ប៉ូេឡអុង ជអនកចមបងំ។ ពួកេគពយយមចតទុ់ក�ទងជ់—ចច
�៉សីុនេ�ន ជមនុស�េ�ម ះ�តង។់ ប៉ុែន��ទងេ់លសពីេនះ។

64 េតអនកបនកតស់មគ ល់ករ�នបទគមពរីេទ? ពួកេគថ “េនះជេ��ែដលមក
ពី�សកកលីេឡ។”

65 េហយពួកេគពយយមនិយយដូចគន េ ៃថងេនះ េ េពលែដលពួកេគ
បនេឃញទេង�ដអ៏�ច រយេនះរបស់�ពះអមច ស់៖ េដមប�ី� រ សុខភព អនកជំងឺនិង
អនករងទុកខ េដមបេីមលេឃញ�ទងេ់�ប�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទងេ់ កនុង�កមជំនំុរបស់
�ទង ់េដមបែីស�ងយល់ពីគំនិតរបស់មនុស� េដមបេីឃញ�ទងេ់ធ�ដូចែដល�ទងប់នេធ�
េ េពលែដល�ទងេ់ ទីេនះេ េលែផនដី េដមបបីំេពញនូវអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល
ថនឹងេកតេឡង។ ពិត�បកដ�ស់ �កមជំនំុនិង�បជជនបនសួរេរ ងេនះថ
“េតេនះជនរ�?”

66 ពួកេគមនិយល់ថ�ពះេយសូ៊វជនរ�េទ េ�ពះគម នអនក�មន ក�់ច
�គ ល់�ទងប់ន�ម��េរ នរបស់ពួកេគេឡយ។ “េត�ទងប់នេចញពីថន ក់
សិកខ ��អ�ី? េត�ទងម់កពី��េទវ� ស�ីអ�ី?”
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67 េហយ�កដូ៏ចសព�ៃថងេនះែដរ។ មនុស�ភគេ�ចនែដល�តវបនចកេ់�បង�ងំ
េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មនិបនមកពីថន កសិ់កខ ���មយួេឡយ។ ពួក�
ជផលិតផលែដល�ពះជមច ស់េ�ជសេរ ស។ ប៉ុែន�ទីសំគល់និងករអ�ច រយ និង
ឫទធិបរមែីដលបនសនយកនុង�ពះគមពរី អមដំេណ រ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដអ៏�ច រយេនះ
េ េពល�េធ�ករកនុងចំេ�ម�បជជន។
68 េហយពួកេគនិយយេ ៃថងេនះថ “េតពួកេគមកពី��អ�ី?” ដ�ប�
អនកចូលេ កនុងទី�កង េដមបេីរ បចំកមមវធីិកររកីផុសផុល “េតអនកសថិតេ កនុង
និកយអ�ី?”
69 ខញុ ំមនបទសមភ សនម៍យួេ រេស លៃថងសុ�ក ជមយួបូជចរយរ ៉មុូងំកតូលិក
មកពី�ពះវ�ិរេអ រឡងក់នុងទី�កងល�ីសវលី។ េហយមនិេលសពីេនះខញុ ំ�តវបនេគ
ែណនេំ គត ់ ែដលជអនក�បជញដល៏�មន ក ់ គតប់ននិយយថ “េ�ក�បណ
� ំេតអនកេ ជមយួនិកយអ�ី?”

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិេ ជមយួ�មយួេទ។”

េហយគតប់ននិយយថ បនទ បម់កេទ ត “េតអនក�តវបនែតង�ងំេទ?”

ខញុ ំបននិយយថ “បទ េ�ក។”

គតប់ននិយយថ “េតអនក�ជអនកែតង�ងំ?”
70 ខញុ ំបននិយយថ “�ពះអមច ស់េយសូ៊វបន�បទន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមកខញុ ំ
េដមបផី�យដំណឹងល� េហយបន�បទនឲយខញុ ំនូវកិចចករមយួ។” ែមនេហយ េនះ
គឺជករែតង�ងំែដលេយង�តវករ។
71 �ពះេយសូ៊វមនិែដលមនបនទូលេ កនព់ួកសិស�របស់�ទងេ់ទថ
“េចញេ …” ខញុ ំមនិរះិគនេ់រ ងទងំេនះេទ ប៉ុែន�ពួកេគរស់េ �បចៃំថង។ �ទង់
មនិបនមនបនទូលថ “េ េរ នេធ�ជអនកបេ�ម�ពះឱយបនេ�ចនឆន ។ំ”
72 �ទងប់នមនបនទូលថ “ចូរអនក�ល់គន េ កនុង�កងេយរ�ូឡឹមចុះ ដ�បដល់
អនក�ល់គន បនទទួលអំ�ចពី�ថ នេល។” �ទងប់នមនបនទូលដូេចនះចំេពះ
មនុស�ែដលមនិេចះសរេសរេឈម ះរបស់ខ�ួនឯងបន។ “េហយបនទ បពី់េនះ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនសណ�ិ តេលអនក េនះអនកនឹងេធ�ជ�ក�រីបស់ខញុ ំ ទងំ
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េ �កងេយរ�ូឡឹម យូ� �សក�ម៉រ ី និងរហូតដល់ចុងែផនដី។” េនះជ
ករែតង�ងំ។
73 េយងគម នកំណត�់�អំពី�ពះេយសូ៊វថបនេ ���មយួ ឬប ចប់
ករសិក�ពីថន កសិ់កខ ���មយួេឡយ។ ប៉ុែន� មនសិកខ ��ជេ�ចន
េទ ត�តវបនបេងកតេឡងកនុង�ពះនម�ទង ់ ស�មបប់ុព�េហតុ�សន។ ជង
ស�មបេ់ផ�ងេទ ត—អ�ីេផ�ងេទ តែដលមនិធ� បម់នេ កនុងែផនដី។ េយង
មនិែដលមន—កំណត�់��មយួែដល�ទងធ់� បេ់ ��េរ នេទ។ ប៉ុែន�
េទះជយ៉ង� មន��េ�ចនេទ ត�តវបនបេងកតេឡងកនុង�ពះនម�ទង់
ជងេឈម ះេផ�ងេទ តមនេ េ�កមេមឃែដលេបក ��េរ ន។ េយងមនិែដល
បនដឹងថ�ទងក់ំពុងសរេសរេស វេ េទ។ េទះយ៉ង�កេ៏�យ មនេស វេ
ជេ�ចនែដលបនសរេសរអំពី�ទង ់ អក�រសិលបែ៍ដលេ សល់ទងំអស់ែដល�តវ
បនសរេសរ។ េហយសព�ៃថងេនះ �ពះគមពរីរបស់�ទងគឺ់ជេស វេ ដេ៏ពញនិយម
បំផុតែដលមនេ កនុងពិភពេ�ក កនុងចំេ�មអក�រសិលបទ៍ងំអស់។
74 ប៉ុែន�អនកេឃញថ េ ៃថងចូលសួរសុខទុកខ ពួកេគយំ “េត�ទងជ់នរ�?”
75 េឃញេទ �ពះយកអ�ីមយួែដល�កដូ់ចជគម នអ�ីេ�ះ េដមបេីធ�អ�ីមយួេចញពី
�។ េនះេហយជអ�ីែដលេធ�ឱយ�ទងជ់�ពះ។
76 េពលេឃញ�ពះអងគយងចូលេ កនុងេខ� ងទ� រេនះ មនអនកខ�ះេពលថ៖
“�ទងគឺ់ជបុរសដអ៏�ច រយ។”
77 ពួកេគនិយយដូចគន េ ៃថងេនះ។ មន��េទវវទូិែដលបេ�ង នសព�ៃថងេនះ
ថ �ពះេយសូ៊វជបុរសដអ៏�ច រយ ថ�ទងជ់មនុស�ល�។ ពួកេគខ�ះែថមទងំនិយយ
ថ�ទងជ់េ��។ ឥឡូវេនះ �បសិនេប�ទង�់គនែ់តជេ�� ឬជបុរសល� េនះ
េយងេ កនុងអំេពបបរបស់េយងេ េឡយេទ។ �ទងគឺ់ធំជងេ��។ �ទងេ់លសពី
មនុស�ល�។ េទះយ៉ង�កេ៏�យ �ទងជ់មនុស�ល�។ យ៉ង�កេ៏�យ �ទង់
គឺជ�ពះ-េ��។ ប៉ុែន��ទងេ់លសពីេនះ។ �ទងគឺ់ជ�ពះែដលបនបង� ញេ កនុង
�ចឈ់ម េដមបដីកអំេពបបេចញ។
78 េពល�ទងយ់ងចូលមក មនមនុស�ជេ�ចនេពលថ “�ទងគ់ឺជ
អនកពយបល។ អូ េយងបនេឃញ�ទងេ់បកែភនករបស់មនុស�ខ� ក។់ េយង
បនេឃញ�ទងេ់ធ�ឱយបុរសពិករេដរបន។ េយងបនេឃញ�ទងអ់ធិ�� ន េហយ
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ជំងឺ�គនបនចកេចញពីេកមង។” ប៉ុែន�បនទ បម់ក �បេភទមនុស�ទងំេនះ�គនែ់ត
េដរ�ម�ទងេ់�យចងប់ននំបុង័និង�តីប៉ុេ�� ះ។
79 េហយេនះជរេប បែដលហ�ូងមនុស�មនសព�ៃថងេនះ។ �បសិនេបមន
អនកពយបល េហតុអ�ី ពួកេគ—ពួកេគេដរ�ម�ទង ់ េហយ�ទង�់គនែ់ត—គត់
�គនែ់តជរនធទឹក។ េបេគឈ ឺេគរតេ់ និយយថ “អូ! េតអនកនឹងអធិ�� នស�មប់
ខញុ ំឱយ �ពះអមច ស់េយសូ៊វនឹងេ�បសខញុ ំឲយបនជបនឬេទ?” េហយេពលពួកេគ
េចញពីមនទីរេពទយ ឬពីែ�គឈវឺញិ ក�៏តឡបេ់ េ�កិយ�មែបបពួកេគេ  ដូចជ
ែឆក�តឡបេ់ សីុកំអតួ ឬ�ជកេ នេន លភក ់ ដូចបទគមពរីែចង �គនែ់តេដរ�ម
�ទងស់�មបអ់�ីែដលល�ែដលពួកេគ�ចបនេចញពី�ទង។់ ពួកេគេ�ប�ទងស់�មប់
ែត—បេងគ លនិមតិ�ស ញ ឬ—ឬអ�ីមយួដូចេនះ—ែដលពួកេគ�ចទទួលបនពី
�ទង ់ េហយមនិរពឹំងថនឹងបេ�ម�ទង។់ ហ�ូងមនុស�េនះេ ែតបន�មនរហូតដល់
សព�ៃថងេនះ។
80 មនមនុស�ឃ�ង�់បបំនួនកប់នជសះេសប យ េហយមន កប់ន�តឡបម់ក
ថ� យករសរេសរ�ទងវ់ញិ។ ឬមនទងំដបេ់នះ? ពួកេគមន កក់នុងចំេ�មដបប់ន
�តឡបម់កថ� យករសរេសរដល់�ទង ់ េហយអនកឯេទ តកេ៏ដរេ មុខេ�យមនិដឹង
គុណ។
81 េហយ�បសិនេប�បជជនេ �េមរកិ ែដល�តវបនពយបលេ�យអំ�ច
ៃន�ពះ នឹងែ�បចិត�របស់ពួកេគេ រក�ពះ។ នឹងមនកររកីផុសផុលៃន�បជជតិ
េនះែដលនឹងបិទ�ល់េរ ងៃ�ពៃផ�រមួគន ែដលនឹង… �ងលកក់ ចបនិ់ង�ង
��វសីគីនឹងមនសភព�ទឌេ�ទម។ �ពះវ�ិរនឹងេពញ។ េ�ងកុននឹងទេទេ
យបៃ់ថង�ទិតយ។ េហយ�នឹងមនកររកីផុសផុលេឡងវញិ�មរយៈ�បជជតិ
េនះ។ ែតេពលេឃញេរ ងែដល�ពះេធ�បនេកតេឡង េគេ ែតែ�សកថ “េត�ទងជ់
នរ�? អនក�មកហនឹង? េតពួកេគមកពី�? េតេនះជនរ�? េតេធ�ករេនះ
េ�យ�ងអំ�ចអ�ី?”
82 សូមកុំេភ�ច េ ចូ�នេណសប៊កឺ � ហ�ិកខងតបងូ។ ខញុ ំេទបែតមកដល់
�បែហល�មសិបនទីមុន េ េលយន�េ�ះ។ ខញុ ំបនេ បីយបបី់ៃថងេ េល
�កស ហត�់ស់ខញុ ំេសទរែត�ទមំនិបន។ ពួកេគ—េគនខំញុ ំេចញេ កែន�ង
�ងំពិពរ័ណ៍ ែដលមនមនុស��បមណ�ប ំ ឬ�បមំយួមុនឺនក�់តវបនេគ
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�បមូលផ�ុ ំ។ េហយមនិយូរជងករេឡងេលេវទិកេនះេទ រហូតដល់�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ…ខញុ ំបនេឃញ ឆ�ងកតក់ែន�ងមយួ គឺ—�ន�កង។ េហយ�មន
ស ញ េ េល� “ឌូបន។” េឃញយុវជនមន ក�់តវរអ៊ូរទេំគចេចញពីឪពុកម� យ
ជមយួនឹងេជង�បែហល�បមំយួឬ�បបីំអុីញខ�ីជងមខ ងេទ ត។ គតព់ក�់វ
ពណ៌ស េ�យមនអ�ីមយួពយរួជបេ់ខរបស់គត។់ េហយខញុ ំបនកតស់មគ ល់េឃញ
យុវជនេនះ។ ខញុ ំបនេមលម�ងេទ ត។ និមតិ�កប៏នបតេ់ ។ មយួសនទុះេ�កយមក
ខញុ ំបនេឃញពន�ឺេនះពយរួេលយុវជនមន ក ់ េ េ�កយទស�និកជនវញិ។ េហយ
ខញុ ំបនេមល។ ខញុ ំគិតថ “ខញុ ំបនេឃញគតេ់ កែន�ង�មយួ។” ខញុ ំេមលគត់
េហយពន�ឺេនះបនេ ពីេលគតពី់របីនទី។ េហយខញុ ំកំពុងរងច់អំនកបកែ�បេដមប ី
ចបយ់កពកយបនទ ប។់ េពលេនះខញុ ំេឃញយុវជនដែដលេនះេ�កកឈរ េបះ
េឈ�ចតចុ់ះ េហយេជងខ�ី�បែហល�បមំយួអុីញរបស់គតប់នេដរចុះជធមម�ដូច
អនកដៃទ។
83 េហយខញុ ំបននិយយេ កនេ់�ក េអ.េជ ហ�ែូមន ជអនកែដលបនេ កនុង
សិរលី� យបេ់នះ។ ខញុ ំបននិយយថ “េ�ក ហ�ែូមន សូម�គនែ់តដក�សងព់កយ
របស់ខញុ ំ។ �ជនិមតិ�មយួ។”

គតប់ននិយយថ “ល��ស់។”
84 េហយខញុ ំបននិយយថ “យុវជនែដលអងគុយេ ខងេ�កយេនះេ�យ
ពក�់វពណ៌ស និងេខ គតម់កពីទី�កងមយួេឈម ះឌូបន ែដលមនចមង យ
�បែហលមយួពន�់បរំយម៉យកនុង�បេទស េ�យជិះ�ន�កង។ េហយ
គតប់នេចញពីឪពុកនិងម� យរបស់គត ់ េដមបមីក។ ប៉ុែន� គតប់នេជ េល
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េហយគតម់នេជងមយួខ�ីជងេជងមខ ងេទ ត�បែហល�បមំយួ
អុីញ។”
85 េហយយុវជនេនះកេ៏�តេឡង។ េ ទីេនះ គតក់ំពុងឈរ ពយយមមន
�រមមណ៍ថមនេឈ�ចតរ់បស់គត។់ េហយខញុ ំបននិយយថ “បុរសវយ័េកមង
េអយ �ពះអមច ស់េយសូ៊វបនេ�បសអនក។” េហយភ� មៗេនះេជងរបស់គតេ់ចញ
មក�បមំយួអុីញ េ ជធមម�ជមយួនឹងមខ ងេទ ត។ េហយពួកេគបននយុំវជន
េនះេ កនេ់វទិក េហយ�គេពទយបនពិនិតយគតេ់ ទីេនះ។ អនកេឃញរបូភព
របស់គតេ់ កនុងេស វេ របស់ខញុ ំ។
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86 ខញុ ំបនឈរេ ទីេនះមយួសនទុះ ខញុ ំេឃញរថយន�ពណ៌ៃបតងតូចមយួកំពុងរត់
�មផ�ូវ ករ៏អិល។ �បនបង�ិលថយេ�កយ េហយបនបុកេដមេឈ។ េកមង�សី
សកទ់ងែ់ដងមន កគឺ់…មនខនងខូច។ េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំេឃញរថយន�
ពណ៌ៃបតងតូចមយួបនរអិលបុកចូលេដមេឈ េហយេកមង�សីសកទ់ងែ់ដងវយ័
�បែហល១៨ឆន មំន កប់នបកខ់នង។ នងសថិតកនុង�ថ នភពធងនធ់ងរ។” គម ននរ�
មន កេ់ឆ�យតបេទ។ េហយខញុ ំមនិ�ចេឃញនងេ កែន�ង�េ កនុងហ�ូងមនុស�
ដធ៏ំេនះេទ។ េហយខញុ ំបនឈរេ ទីេនះពីរបីនទី។ ខញុ ំបននិយយថ “យល់
េទ �ជ…កុំមនករសង�យ័។ �គឺជ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េ កនុងអំ�ចៃនករ
រស់េឡងវញិ។ �ទងប់នប ជូ ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេដមបបីន�កិចចកររបស់�ទង។់”
េហយេ ទីេនះ ខញុ ំបនេឃញករនិមតិ�េកតេឡងម�ងេទ ត។ េហយខញុ ំមនិបន
េឃញនរវីយ័េកមងេនះេទ។
87 ភ� មៗេនះ ឈរេ ពីមុខខញុ ំ េ ទីេនះមនពន�ឺេនះ ដូចែដលអនកេឃញេ េល
របូភព។ េហយ�បន�ងំេ ទីេនះ។ ខញុ ំបនេដរេ ទីេនះ េហយនងេដកេ
ខងេ�កមេវទិក។ ខញុ ំបននិយយថ “ ស�ីវយ័េកមងេអយ �ពះអមច ស់េយសូ៊វបន
េ�បសអនកឱយជ។” េហយនងចបេ់ផ�មយំ។
88 ម� យរបស់នងបននិយយថ “អូ អតេ់ទ! កុំ�បបន់ងឱយេ�កកេឡង!”
និយយថ “�បសិនេបនងេធ�ចលន នងនឹង�� ប។់”
89 េហយនរវីយ័េកមងេនះកស៏ទុះេ�តេ�យេជង ែ�សក សរេសរតេមកង�ពះ។
េហយម� យកដ៏ួលសន�បក់នុងែ�គែដលេកមង�សីេដក។

េត�គឺជអ�ី?
90 �ងំពីេពលេនះេហយ េទបមនបុរសរះិគនម់យួចំនួនេ�កកេឡង
ខងេ�កយ េហយឈរេជងមខ ងេលេកអីមយួ េហយេជងមខ ងេទ ត និយយ
ថ “អនក �េមរកិេអយ! ខញុ ំសំុឱយអនក�បបខ់ញុ ំថេតអនក�ងនមអ�ីែដលអនកេធ�ករេនះ!
េហយេតអនកសថិតេ កនុង�កមជំនុំអ�ី?” េឃញេទ?
91 �ដូចគន ។ ពួកេគមនិយល់េទ។ ពួកេគមនិែស�ងរកវតថុទងំេនះេទ។ �កមជំនុំ
មនិែស�ងរកករយងមករបស់�ពះអមច ស់េទ។ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
គងេ់ ទីេនះ េដមបបី ជ កក់រយងមករបស់�ទង ់ េដមបនីឱំយ�កន�ងផុតេ ។
េ�ចន�ស់…
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មន ក់ៗ ចងេ់ដរ�មផ�ូវរបស់ខ�ួន។ េនះេហយជរេប បែដល�េ ទីេនះ។ �កម
នីមយួៗមនគំនិតេរ ងៗខ�ួន។
92 ប៉ុែន�េនះមនិែមនជសំណួរេ យបេ់នះេទ។ េនះមនិែមនជអ�ីែដលខញុ ំកំពុង
និយយេនះេទ។ ប៉ុែន�សំណួរែដលខញុ ំសួរអនកគឺ េតអនកគិតថ�ជអ�ី? �ទកទ់ង
នឹងអនក។ េតេនះជអនក�ែដលេឡង-េហយ-ចុះ�ម�បជជតិ? មនិែមនមនុស�
េទ។ មនសុ�មនិ�ចេធ�េរ ងទងំេនះបនេទ។ េត�ជនរ�ែដលកំពុងនិយយ
និងនិយយេ កនម់នុស�េ កនុងទស�និកជន ដូចេនះ។ “អងគុយេ ទីេនះ
�តងេ់នះ” និងកែន�ងេផ�ងគន េ កនុងករ�បជំុ េ េពលែដល ស�ីនិងបុរស�តវបន
នយំកមកទីេនះ ជិត�� ប?់ េគជនរ�?
93 យុវនររីបូេនះែដលបនចូលេ កនុងពិធីបុណយ�ជមុជទឹកេ �ពឹកេនះ កលពី
បីសប� ហ៍មុន បនទទួលមរណៈភពជមយួនឹងជំងឺម�រកី រស់េ ទីេនះេ
ផ�ូវ ម៉ផល េ�ក�សី បតទី។ េហយខញុ ំបនសួរ�គេពទយបីនកែ់ដលេ ជមយួ
នង។ នងមនិមនឱកសរស់េ  ជមយួកូនតូចបនួឬ�បនំកេ់ទ េហយម� យ
ខញុ ំពយយមេមលែថពួកេគ។ ម៉កប់ននិយយថ “ប៊លីនងនឹងមនិ�តលបម់កផទះ
វញិេទ។”
94 ខញុ ំបនេចញេ កែន�ងែដលនងេ  េហយ�ព ះអមច ស់េយសូ៊វមន�ព ះបនទូល
ថ “�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលដូេចនះ �បសិនេបនងនឹងេ �ពះវ�ិរ េហយសនយ
ថនឹងទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េហយនឹងបេ�ម
�ពះ នងនឹងេ ផទះវញិ េហយជសះេសប យ។”

េហយខញុ ំបនសួរនងថ “េតអនកនឹងេធ�ែបបេនះេទ ស�ីេអយ?”
95 េហយនងបននិយយថ “អ�ីែដលអនកនិយយ ខញុ ំនឹងេធ��។” ភ� មៗេនះ
ករឈចឺបប់នចកេចញ។ បីៃថងេ�កយមក នងបនេ ផទះវញិ េហយ�គេពទយ
មនិ�ចរកេឃញ�នៃនជំងឺម�រកីេនះេទ។
96 េតអនកេនះជអនក�ែដលមកកនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់? េគជនរ�?
�ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធៃន�ពះ។ េតអនកយល់យ៉ង�ចំេពះ�? េតអនកយល់
យ៉ង�ែដរ េ�យ�គ ល់�គគង� លរបស់អនក? េហយេ េពលែដលអងគុយ
េ កនុងេកអីទងំេនះេ ទីេនះ មនុស�មកពីេ�កទី�កង អងគុយជមយួនឹងអនកជំងឺ
ឆកួត�ជក ករអងគុយជមយួ… េ ទីេនះមនបុរសមន កអ់ងគុយចុះ េ កែន�ង
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�មយួេ ទីេនះ បង�បសសមជិកៃននិកយ�បេតស�ងេ់ ទីេនះ អនកជំងឺែដល
មនជំងឺឆកួត�ជក។ មនិែដល�គ ល់ ឬេឃញគតេ់ទ មនិមនអ�ីអំពីគតេ់ទ។ េហយ
ភ� មៗេនះ �បែហលជពីរឆន មំុន �មខញុ ំគិត ឬអ�ីមយួ បទ ពីរឆន  ំ �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធបនេ � េហយមនបនទូលថ “�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលដូេចនះ។” �ទង់
មនិែដលមនបនទូល�ងំពីេពលេនះមក។ េគជនរ�? េគជនរ�?
97 ស�ីមន កក់ំពុងអងគុយេ ទីេនះ កលពីៃថង�ទិតយមុន ជេលកចុងេ�កយែដល
ខញុ ំេ ទីេនះ បនចុះមកពីកែន�ង�មយួកនុងរដ�អុីលីណយ។ េ ៃថងបនទ ប…់
ជមយួនឹងដំុ�ចដ់ធ៏ំេ កនុងខ�ួនរបស់នង េនះគឺពិតជ��វ។ េហយ
វទិយ� ស�េវជជ� ស�ដល៏�បំផុតមយួចំនួនៃនរដ�អុីលីណយកំពុងននំងេ គ�ីនិក
ដធ៏ំមយួ េដមបដំីេណ រករវះកត ់េ ៃថងចន័ទ។ េហយនងបនញ័រញកេ់ �មផ�ូវ។
មនិែដលេឃញនង ឬឮអំពីនងេទ តេទ កនុងមយួជីវតិរបស់ខញុ ំ។ រេំពចេនះ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមន�សេមលនង េហយ��បបន់ងថ នងជនរ� នង
មកពី� េហយនងនឹង�តវវះកតេ់ ៃថងបនទ ប។់ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកេ់
ទីេនះ េដមបេីមល�? េហយេមលពត័ម៌ន�តឡបម់កវញិ។ េ ៃថងបនទ ប ់េពលនង
េ ជួប�គេពទយ ពួកេគបនននំងពីគ�ីនីកមយួេ គ�ីនីកមយួ េហយរកមនិេឃញដំុ
�ច�់េឡយ។
98 េតេនះជនរ�? ឱ�ពះជមច ស់េអយ! េតអនក�ជអនកេធ�ករេនះ? េតអនក
�ច�៊ននិយយថ�ជ�គគង� លរបស់អនកេទ? មនិែមនេទ។ េតអនក�ច�៊ន
និយយថមនុស�មនអ�ីែដល�តវេធ�េ កនុង�េទ? មនិែដលេទ។ �ជ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ �ពះវ ិ ញ ណែដលគងេ់ល�ពះអមច ស់េយសូ៊វរបស់េយង។ និងករយង
មករបស់�ទងេ់ដមបរីបួរមួអងគ�ទងជ់មយួនឹង�កមជំនុំរបស់�ទង ់ ជិតដល់េពល
េហយែដល�ទងប់នបេ ចញពន�ឺដប៏រសុិទធដអ៏�ច រយរបស់�ទង ់ េដមបេី�បសេ�ះ
និងេដមបនីចូំលេ កនុងករ�បកបជ�កមជំនុំៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់ ស�មបក់រ
េលកេឡងែដលជិតមកដល់។ �ែមន៉!
99 េគជនរ�? ខញុ ំមនិ�ចេឆ�យសំណួររបស់អនកបនេទ។ ខញុ ំមនិ�ចេឆ�យ
ស�មបអ់នកបនេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ�ចេឆ�យេ�យខ�ួនឯងបន។ េហយេ េលតុដ៏
ពិសិដ�េនះ យបេ់នះ េ កនុង�តេច ក ៃន�កមហុ៊នេនះ េហយ—ករសងៃថ�េ�ះ
ៃន�ពះេ�ហិតរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វរបស់េយង ខញុ ំនិយយេនះេចញពី�កេ ៃន
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េបះដូងរបស់ខញុ ំ។ មនិែមនេ�ពះថខញុ ំជមន កក់នុងចំេ�មអនក មនិែមនេ�យ�រែត
ថខញុ ំ�គនែ់តជអនកេផ�ង ប៉ុែន�មន កក់នុងចំេ�មអនកែដលនមេ�ះែដល�តវបន
�ងេ�យេ�ហិត។ ខញុ ំេជ ថពន�ឺដូចគន ែដលពយរួេ កនុង�ពះវ�ិរេនះ យបេ់នះ
�ពះអងគដែដលេនះបង� ញ�មលកខណៈរបស់� ថជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ កនុងទ�មង់
ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
100 អនក�ែដល�គ ល់បទគមពរី អនកេនះដឹងថ�ពះេយសូ៊វមនមនបនទូលថ
“ខញុ ំមកពី�ពះ េហយខញុ ំេ ឯ�ពះ។” មុនេពល�ទង�់តវបនក� យជ�ចឈ់ម
េ េពលែដលេ ជមយួម៉ូេសេ ទីរេ��ថ ន �ទងគឺ់ជបេងគ លេភ�ង។ េហយ
េ េពលែដលេ�កម៉ូេសចងេ់ឃញ�ទង ់ �ទងប់នឱយេឃញែផនកខងេ�កយរបស់
�ទងេ់ គត។់ េហយម៉ូេសបននិយយថ “�េមលេ ដូចជមនុស�។” េ េពល
ែដល�ទងគ់ងេ់ េលែផនដី �ទងគឺ់ជមនុស�។ �ទងប់នេធ�ដូចគន ែដល�ទងក់ំពុង
េធ�េ សព�ៃថងេនះ �មរយៈមនុស�ែដល�ទងប់នេ�បសេ�ះ។ េ ទីេនះ�ទង់
យងមកេហយថតរបូ�ទង។់ េត�គឺជអ�ី?
101 បនទ បពី់ករសុគត ់ ករប ចុ ះសព និងកររស់េឡងវញិរបស់�ទង ់ ប៉ុលបន
សថិតេ េលផ�ូវេ �កង�ម៉ស ៃថងមយួ េហយពន�ឺដអ៏�ច រយបន�យ�ប�រគត។់
បុរសទងំេនះេ ជុំវញិគតម់និបនេឃញពន�ឺេទ។ ប៉ុែន� �បន�យប៉ុលឱយ
ដួលរហូតដល់េធ�ឲយគតង់ងឹតែភនក។ គតម់នប � ែភនករបស់គតេ់ពញមយួ
ជីវតិរបស់គត។់ េហយគតប់ននិយយេ េពលមយួ “េហយែ�កងខញុ ំេកតមន
ចិត�ធំ េ�យេ�ពះករេបកសំែដងដហ៏ួសលបតេ់នះ” បនជមនបន� ១ចតម់ក
កនុង�ចឈ់មខញុ ំ គឺជេទវ�របស់�រក���ងំ ែដលមកេធ�ទុកខខញុ ំ។ ពីេ�ពះ�
េដមបកំុីឲយខញុ ំមនចិត�ធំេឡយ។
102 េពលប៉ុល�តវេគ�យេធ�បប �មផ�ូវរបស់គតេ់ដមបេីប តេប នមនុស�ែដល
េធ�ឱយមនសំេលងរខំនខ� ងំ �កមែដលេកតជថមី មនុស�ែដល�តវបនេគេ ថ
ជអនកខុសឆគង។ ប៉ុលបនេដរ�មផ�ូវេដមបេីប តេប នអនកទងំេនះ េ�យកន់
�ក�ស�កក់នុងេ�េ ៉ េដមបចីបព់ួកេគយកេ �កងេយរ�ូឡិម។ លុះដល់
ពកក់�� លៃថងេនះ មនពន�ឺមយួចុះមក ែដល�ចំេជងគតទ់ម� កេ់ ដី េហយ
គតប់នធ� កចូ់លេ កនុងធូលីដី។ មនសំេឡងេចញពីពន�ឺេនះថ “សុល សុល
េហតុអ�ីបនជអនកេប តេប នខញុ ំ?”
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103 សុលែបរេ េមល កនុង�ថ នភពងងឹតែភនក។ េហយគត�់ចេមលេឃញពន�ឺ
ដអ៏�ច រយ និងរងុេរ ងេនះ។ េហយគតប់ននិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ េត�ទង់
ជនរ�?”
104 �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំជ�ពះេយសូ៊វ។ ខញុ ំមកពី�ពះជមច ស់។ ខញុ ំបនេ ឯ
�ពះ។ ខញុ ំមកពី�ពះជមច ស់។ ខញុ ំ�តលបេ់ ឯ�ពះវញិ។” �ទងម់នបនទូលថ “�ពិបក
ស�មបអ់នកកនុងករទតនឹ់ងជន�ួញ។”
105 ករេបកសែម�ងមយួេ េលដីខ�ចដ់ពិ៏សិដ�េនះ េពលមយួេ េលកែន�ង
េនះ មនុស�មនិ�ចដូចគន បនេទ។ បុរសមន ក ់ មុនេពលគតេ់ ខ�ួនឯង
ថជ�គិ�ទ ន មុនេពលគត�់ចកំណតអ់ត�ស ញ ណខ�ួនឯងបន ដំបូងគត់
គួរមនបទពិេ�ធនេ៍ ខងេ�កយ�លខ�ច ់ ជកែន�ងែដលគតប់នជួប
�ពះជមច ស់មុខទល់មុខ។
106 ស�មបៃ់ថងេនះ អនក�ចមនចេម�យែបប�កប៏ន។ អនក�ចេមលេឃញ
�ពះអមច ស់េធ��មអ�ីែដល�ទងប់នមនបនទូលថនឹងេធ� េហយអនក�ទឹស�ីដឆ៏� តនឹង
ពនយល់ចកឆង យពីករពិត។ ពួកេគនឹងនិយយថ “េនះគឺស�មបម់យួៃថងេទ ត។
�គឺស�មបក់រេនះ។ ឬ�គឺស�មបស់មយ័េផ�ងេទ ត។ ឬ �ខុស។” ដូចពួកេគ
បននិយយអំពី�ពះេយសូ៊វ “ថ�ទងគ់ឺជេប េសបប ់ ែដលជេម�រក�។ �ទងជ់
�គទយ។” េហយេរ ងទងំអស់េនះ ពួកេគមនចេម�យ។
107 ប៉ុែន�េ េពលែដលបុរសមន កម់នទំនកទ់ំនងនឹង�ពះ�គីសទ េហយបនេឃញ
�ទងដូ់ចប៉ុលបនេឃញ ឬមនបទពិេ�ធនជ៍មយួ�ទង ់ គម នអនកេទវវទូិ�កនុង
េ�ក�ចពនយល់បទពិេ�ធនេ៍នះឱយេ ឆង យពីបុរសេនះបនេទ។
108 េនះេហយជមូលេហតុ េ ៃថងេនះ ពួកេគមនិមនបទពិេ�ធន។៍ េនះេហយ
ជមូលេហតុែដលពួកេគមនិ�ចនិយយបន… ពួកេគទងំអស់គន និយយថ
“េតេនះជនរ�? េតេនះជអ�ី? េត�មកពី�?” ពួកេគមនិមនចេម�យេទ។
េហតុអ�ី? ពីេ�ពះ អ�ីទងំអស់ែដលពួកេគដឹងគឺជេទវវទូិែដល�កមជំនុំមយួចំនួន
បនបេងកត។ មនិែមន “�គ ល់េទវវទិយ” គឺជជីវតិ។ អតេ់ទ “�គ ល់�ពះគមពរី” គឺជ
ជីវតិ។
109 ប៉ុែន� “ែដល�គ ល់�ទង”់ គឺជជីវតិ។ “�គ ល់�ទង”់ កនុងនមជ�ពះអងគ
សេ ងគ ះផទ ល់ខ�ួនរបស់អនក ជ�ពះអងគែដលបនបំេពញអនកេ�យវត�មនរបស់
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�ទង។់ អនកេ ទីេនះេ េពល�េកតេឡង។ គម ននរ�មន ក�់ចយក�េចញពី
អនកបនេទ។ គម ននរ�មន ក�់ចពនយល់�ទសឆង យពីអនកេទ។ េ េពលែដល
បទពិេ�ធនេ៍នះេកតេឡងចំេពះអនក អនកដឹងថ�ទងជ់នរ�។ ចំេពះខញុ ំ �ទង់
គឺជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។
110 េតអនក�ជអនកេធ�ករអ�ច រយទងំេនះ? េតនរ�ជអនកេធ�កិចចករដអ៏�ច រយ
ទងំេនះ? េត�ជ�គអធិបបយេទ? េត�ជអូរល៉ រ ៉បឺូតែមនេទ? េត�ជ ប៊លីី �គ
� ំ ែមនេទ? េតេជក ឆូេលែមនេទ? េតជេ�កវេីល ម �បណ�ឬំ? អនក�
កេ៏�យ ពួកេគមនិមនអ�ី�តវេធ�េទ។ ពួកេគជឧបករណ៍។
111 �គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកជមយួនឹងដំណឹងល� ជទីសមគ ល់ និង
ករអ�ច រយ និងអពភូតេហតុ េដមបេីរ បចំមនុស�។ ខយល់�តវបនគិតៃថ�នឹងកររពឹំង
ទុក េ�យអនកេជ រពឹំងថ�ទងនឹ់ងយងមក។
112 េហយអនកេផ�ងេទ តនិយយថ “េហតុអ�ីមនកររកីផុសផុលទងំេនះ?
េហតុអ�ីបនជេយងមន�? ចូរប ជ កេ់ កន�់កមជំនំុ។” េហតុអ�ី េគនិយយ
េ កនុង�កមជំនុំេ ទីេនះថ េ េពលែដលេយងចបេ់ផ�ម�ងសងព់ួកជំនុំថមី បន
និយយថ “េយងមនិ�តវករអ�ច រយេទ។ េយងមនិ�តវកររបស់ទងំេនះេទ តេទ។
អនកចងប់នពួកេគ ចូរេចញេ េល�លែដល�េកតេឡង។ េយងមនិ�តវករពួកេគ
េ ទីេនះេទ។” េ េពលែដលេ�ងឧេបសថ�បណ�ឈំបេ់ កែន�ងទបេនះ
�បនលិច។
113 �កមជំនុំេនះ�តវបនបេងកតេឡងេ េលេគលករណ៍ និង�ពះេច�� និង
ដំណឹងល�ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េហយដ�ប�េ�ងឧេបសថេនះឈរ សូមឲយ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដរ៏ងុេរ ងរកេឃញអនកថ� យ�ពលឹង េដមបបីនសេ ងគ ះ និង
បំេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយេ�បសអនកជំងឺឲយជ។ ស�មបខ់ញុ ំ �គឺជ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។

ចូរេយងអធិ�� ន។
114 េបអនកមនិដឹងថ�ទងជ់នរ� អនកមនិដឹងអ�ីទងំអស់េនះេហយអនកចងដឹ់ង
េតអនកនឹង�គនែ់តេលកៃដេឡងបនេទ? េហយនិយយ េ�យេលកៃដរបស់
អនកថ “សូមអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំផង បង�បស�បណ� ំ ថខញុ ំនឹង�គ ល់�ទង។់”
េហយ�ពះអមច ស់�បទនពរអនក។ េហយអនកេ ជំុវញិ ខញុ ំេឃញៃដរបស់អនក។
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115 ឥឡូវេនះ �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ េយងនយំក�រេនះ និងផលែផ�ៃន
មនុស�ែដលេលកៃដេឡង ពួកេគចងដឹ់ងថេនះជនរ�។ ពួកេគចង�់គ ល់
�ពះេយសូ៊វដអ៏�ច រយេនះ។ ថ ករយងមករបស់�ទង ់ កររស់េឡងវញិគឺជិតដល់
េហយ រហូតដល់អនកជំងឺចបេ់ផ�មបនជសះេសប យ។ េហយបនទ បពី់ករេនះ
បនេកតេឡង បនទ បម់កេសចក�ីទំនយបនចូលមមក�ពះវ�ិរ បនទ បម់កគឺ
អំេ�យទន និងករអ�ច រយឥឡូវេនះចុះដល់ទីសំគល់ចុងេ�កយេនះ។ បនទ ប់
នឹងមកដល់ ករេលកេឡង �កមជំនំុនឹង�តវដកេចញ។ េហយេយងខញុ ំ �ពះអមច ស់
េអយ ែដលបនអះ�ងថ�គ ល់�ទងេ់�យអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិរបស់
�ទង ់ េយងកំពុងរងច់ ំ េហយទនទឹងរងច់ ំ េហយយំ េហយអង�រ “សូមយងមក
�ពះអមច ស់េយសូ៊វេអយ!”
116 ចូរេលក�កមជំនុំរបស់�ទងេ់ហយយកេគេចញេ  ឱយបនឆប ់ �ពះអមច ស់
េអយ។ ដបតិមនិយូរប៉ុនម ន មនុស�នឹងបំផទុះែផនដី ែដល�ទងប់នបេងកតេឡង
ស�មបព់ួកេគរស់េ េលែផនដី េ�យេ�ពះេគមនិ�� បប់ងគ ប�់ទង។់ ពួកេគ
មនិបនសិក�ពីសន�ិភពេទ ប៉ុែន�ជស ងគ ម។ ពួកេគមនិបនសិក�េសចក�ី
សុចរតិេទ ែតេគសិក�អំពីេសចក�ី��កក។់ េមច៉កព៏ួកេគមនិអស់កម� ងំកនុង
ករេ�សកឃ� នអំ�ចេ�ះ! �ពះអមច ស់េអយ កែន�ងតូចមយួេ កនុងចិត�របស់
ពួកេគ ែដលេធ�េ�យពួកេគេ�សកឃ� នអំ�ច ពួកេគកំពុងពយយមបំេពញ�
េ កនុងមនទីរពិេ�ធនេ៍ កែន�ង�មយួ េដមបបីំផទុះមតិ�រមួករងររបស់ពួកេគ។
117 �ពះជមច ស់េអយ �បសិនេបពួកេគ�គនែ់ត�ចដឹងថអំ�ចេនះែដល
ពួកេគចងប់ន គឺជអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិៃន�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ ជអំ�ច
ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេដមបផី� ស់ប�ូរជីវតិរបស់ពួកេគ កុំបំផទុះ�បជជតិននេឡយ
ប៉ុែន��តវែកែ�បជីវតិរបស់ពួកេគ េហយ�ងំពួកេគជអនកបេ�មរបស់�ពះអងគ។
118 មនុស�ជេ�ចន�តវបនរងេ�គះេ�យសត�ៃ�ព ពួកេគកំណតេ់យងថជ�កម
ែដល “មនិដឹងអ�ីទងំអស់” និង—និងជ “អនកខុសឆគង” ដូចែដលពួកេគបនេធ�
េ ៃថងដំបូង។ ប៉ុែន� េពលែដលពួកេគ�តឡបម់កវញិ េ�យអរសបបយ េ�យ
អរ�ពះគុណ�ទង ់ ែដលពួកេគ�ចទទួលរងនូវករតិះេដ លពី�ពះនម�ទង។់ េនះ
ជ�រមមណ៍របស់កូនៗរបស់�ទង ់ យបេ់នះ �ពះអមច ស់េអយ េ �គបទី់កែន�ង។
េយង�គនែ់តសបបយចិត�។
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119 អនកខ�ះកនុងសមយ័របស់�ទងប់នពយយមកំណតអ់ត�ស ញ ណ�ទង។់ ពួកេគ
ថ “គតជ់មតិ�របស់មនុស�ៃ�ពមន កេ់នះ េឈម ះយ៉ូ�ន ែដលបនេចញពីទី
រេ��ថ នេ�យេស� កពកម់និ�� ត �គនែ់តពកែ់សបកេច មចស់រុជំុំវញិគត។់
បុរសៃ�ពនិយយពកយេពជយពួកទិសខងេកត និងខងលិច េហយេពលថ
‘ពូេ �តវេគ�កេ់ គល់េដមេឈ។” បននិយយថ “�ទងគ់ឺជ—អនកេដរ�ម
គត។់ �ទងជ់មនុស�ៃ�ព។ �ទងខ់ញ ល់។ �ទង�់ទមំនិបន។” កិចចករដអ៏�ច រយែដល
េ ជមយួនឹង�ពះអងគ ឱ�ពះអមច ស់េអយ េធ�ឲយែភនកអនកទងំេនះខ� ក។់
120 េហយៃថងេនះមន�ម�ងេទ ត៖ �ពះវ ិ ញ ណដវ៏សុិទធដម៏ហិមេនះ �បកសពីករ
យងមករបស់�ពះអមច ស់ ដូចេ�កយ៉ូ�នបនេធ�េ ជំននរ់បស់គត ់ េធ�ឲយ
ែភនក អនកែដលមនិចងេ់ឃញខ� ក។់ ប៉ុែន�ចំេពះអស់អនកែដលចងេ់ឃញ �ទង់
បនេ�ជសេរ សពួកេគ។ “េហយអ�ីែដល�ពះវរបិ�បន�បទនមកខញុ ំ នឹងមកឯខញុ ំ”
�ទងប់នែចង “េហយគម ននរ�មន កក់នុងចំេ�មពួកេគនឹង�តវបតប់ងេ់ឡយ។
េហយខញុ ំនឹងេលកគតេ់ឡងេ ៃថងចុងេ�កយ។” េយងសូមអរគុណ�ទងស់�មប់
េរ ងេនះ។
121 េហយអស់អនកែដលបនេលកៃដេឡង យបេ់នះ ពួកេយងអធិ�� ន ឱ
�ពះអមច ស់ជ�ពះ ែដល�ទងនឹ់ងេធ�ឱយពួកេគ�គ ល់�ទង ់ េ កនុងបទពិេ�ធនម៍យួ
េ កនុងអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិ។ សូម�បទនមក �ពះអងគមច ស់។
122 េហយអនកេផ�ងេទ ត�បែហលជេ ទីេនះ ែដលមនិបនេលកៃដេឡង ប៉ុែន�
េ កនុងចិត�របស់ពួកេគ ពួកេគដឹងថពួកេគ�តវករ�។ ទូលបងគំអធិ�� នសូម
�ទង�់បទនពរដល់ពួកេគ េហយ�បទនដល់ពួកេគនូវបំណង�បថន ៃនចិត�របស់
ពួកេគ។
123 េពលេយងចកេចញពីអគរ យបេ់នះ សូមឱយក� យជមនុស�េផ�ង។ សូមឲយ
េយងចូលេ កនុងេគលបំណងេផ�ង ពីករែដលេយងបនចូលមក េប�ផទុយនឹង
�ពះហឫទយ័ដេ៏ទវភពរបស់�ពះអងគ។ សូមេយងេចញេ េ�យ�ងំចិត�កន់
ែសនង�សនៈ ដ�ប��ពលឹងេយងសកបស់កល់ ែដលេយងធ� បម់នបទពិេ�ធន៍
ជមយួ�ទង ់ េហយេយងដឹងអំពីអនក�ែដលេយងនិយយ ពីេ�ពះេយងបន
ជួប�ទង ់ េហយ�គ ល់�ទង ់ េហយបន�បកបជមយួនឹង�ទង។់ សូម�បទនរបស់
ទងំេនះផង �ពះបិ�។ េ�បសអនកជំងឺ និង អនករងទុកខ។
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124 សូម�បទនពរដល់�គគង� លជទី�ស�ញ់និងគួរឱយ�ប�់នរបស់េយង។ ឱ
�ពះជមច ស់េអយ េយងអធិ�� នសូមឱយ�ទងេ់ ជមយួគត ់ និងបងប�ូន�សីដគ៏ួរ
ឱយ�ស�ញ់របស់គត ់េ េពលពួកេគេ�ច ងបទដំណឹងល� េហយផ�យ�េ កនុង
វទិយរុបស់ពួកេគ។
125 សូម�បទនពរដល់ជនបរេទសែដលេ កនុងទ� ររបស់េយង។ �ពះអមច ស់
េអយ សូមឱយពួកេគេចញេ េ�ក យបេ់នះ េ�យបនទុកេ កនុងចិត�របស់ពួកេគ
េហយេគលបំណងែដលពួកេគ ចបពី់េម៉ងេនះតេ  �បសិនេបពួកេគមនិ�គ ល់
�ទង ់េហយមនិបនបេ�ម�ទង ់ពីមុនេទ សូមឲយពួកេគបេ�ម�ទងចុ់ះ។ េ�យដឹងថ
េនះ ថ “អ�ីេផ�ងេទ តនឹងេ ជឥតបនករ ប៉ុែន� �ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់នឹង
សថិតេសថរជេរ ងរហូត។” សូម�បទនមក �ពះបិ�។
126 អតេ់ទសឱយេយង �ល់អំេពបបរបស់េយង។ េហយសូមឲយេយងជួបគន
េ កែន�ងដអ៏�ច រយេនះ។…[កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។]

ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំជមុន
េហយបនទិញេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី

127 ឥឡូវេនះ បនទ បពី់�រេនះ សូមេយងេ�នកបលថ� យបងគំ�ទង ់ ដូចេយង
េ�ច ងថ� យ�ទង។់

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
េ�យអស់ពីចិត�។

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំជមុន
េហយបនទិញេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី

128 េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដល�ស�ញ់�ទង?់ េលកៃដេឡង និយយ
ទីបនទ ល់ “ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់” អូ ពិតជអ�ច រយ�ស់ែមនេទ? អនកដឹងេទ ខញុ ំ
�គនែ់តចូលចិត�អងគុយដូចេនះ េហយ�គនែ់តផឹកេ កនុង វត�មន របស់�ទង។់
�ពះបនទូល�ទង ់ បនេចញមក �បនធ� កចូ់លកនុងចិត�។ �ែកត�មវេយង។ �នំ
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េយងឱយចុះចូលនឹង�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង។់ គួរឲយ�ស�ញ់យ៉ង��គនែ់ត
ថ� យបងគំ�ទង!់ ឥឡូវេនះ េពលអនកេចញពី�ពះវ�ិរ យបេ់នះ ចូរេ ថ� យបងគំ
�ទង។់
129 េហយចថំសប� ហ៍េនះមនករ�បជុំអធិ�� នេ ទីេនះេ យបៃ់ថងពុធ។ កុំ
េភ�ចករផ�យរបស់បង�បសេនវលីេ ៃថង�ទិតយ ឬៃថងេ រ ៍ េម៉ង�បបំនួ េលដឹប
បិលយូ អិល អរ ភ។ី ខញុ ំ�គនែ់តចូលចិត��� បព់ួកេគ ែមនេទ? បនួភគ ឬបីសំេឡង
យ៉ងពិេ�ះ។ �បពនធខញុ ំនិងខញុ ំ និងកូនៗ េយងទងំអស់គន មនវទិយតូុច—េហយរកិំល
ជំុវញិ� េដមប�ី� បប់ង�បសេនវលីនិងករផ�យរបស់គត ់និងពកយដអ៏�ច រយរបស់
គត ់ អំពីរេប បែដលគតប់នេលកតេមកង�ពះជមច ស់ែដលគត�់ស�ញ់និង
េជ ។ មនិនិយយេនះេ�យេ�ពះ…
130 អនកែប�កមុខេ ទីេនះ �បសិនេបអនកមនិមន�កមជំនុំ�គ�រេទ សូមមក
ចូលរមួជមយួេយង។ ខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន ថ មនិែមននិយយេនះេហយគតម់ក
ទីេនះ។ អតេ់ទ េ�ក។ ខញុ ំនិយយេនះេ�ចនដងេហយ។ ខញុ ំ�ស�ញ់បង�បស
េនវលី។ េនះ ជដំបូង គតជ់អនកេទវវទូិ។ េរ ងទីមយួ គតជ់កូនរបស់�ពះ។
េរ ងបនទ ប ់ គឺគតេ់ ដែដល�ល់ៃថង។ ខញុ ំបន�គ ល់គតជ់េ�ចនឆន ។ំ គត់
មនិែដលផ� ស់ប�ូរ បន�ិចេ�ះ។ គតេ់ ែតជ អរ័ែមន េនវលី ែដលជអនកបំេរ របស់
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ េហយខញុ ំគិតថគតម់ន…
131 យបម់ញិ ខញុ ំទូរស័ពទ េ សួរគតថ់ េតគតម់និមន កនុងកមមវធីិរបស់គតេ់ទឬ?
�ចែញកបនទបឱ់យេយងចុះមកអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ។ មនអនកចូលមក េ
�ពឹកេនះ អនកដឹងេទ។ េហយ�បពនធតូចរបស់គតប់នេលកទូរស័ពទ េហយខញុ ំកំពុង
និយយជមយួ�បពនធខញុ ំ េ ទីេនះ អំពីេរ ងេនះ។
132 េហយេយងអរ�ពះគុណ�ពះចំេពះ�បពនធតូចដគ៏ួរឲយ�ស�ញ់របស់គតនិ់ង
�កម�គ�ររបស់គតយ៉់ង�។ េនះ�ល��ស់។ េពលេឃញអនកបេ�ម�ពះនិង
ភរយិចុះស�មងគន ែបបេនះ កនុងភពែផ�មែល�មនិងបនទ បខ�ួន េនះ�គនែ់តេធ�ឱយ
�កមជំនំុកនែ់ត�បេសរេឡង។ �កនែ់តែផ�មែល�មដូចៃថងកន�ងផុតេ ។
133 េតអនក�ស�ញ់�ទងអ់ស់ពីចិត�េទ? �តវេហយ។ េយងមនបទចេ�ម ងមយួ
បទ ែដលេយងេ�ច ង យក�ពះនម�ពះេយសូ៊វជមយួអនក។ េហយផ�ល់ឱយេយង
នូវបទេភ�ងខ�ីមយួ បង�សី �បសិនេបអនកមន�េ ទីេនះេ កនុងេស វេ ។ េហយ
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េយងនឹងេ�ច ងចេ�ម ងែដលេយងនឹងប ចប។់ េហយេ េពលែដលេយងេ�ច ង
ខទីមយួ េយងចងង់កចបៃ់ដគន េ វញិេ មក។ �តវេហយ។ ផ�ល់ឱយេយងនូវ
បទេភ�ង។

…ចូរយក�ពះនម�ពះេយសូ៊វជមយួ
អស់អនកមនចិត��ពយលំបក
នមេនះនឹងចេ�មឱយចិត�ធូ
ចូរនយំកជមយួដ�ប។

នមវេិសស នម�បេសរ!
គឺជក�ីសងឃមឹដល់មនុស� (សូម�ពះជមច ស់�បទនពរ ដល់

បងប�ូន។)
នមវេិសស នម�បេសរ!
គឺជក�ីសងឃមឹដល់មនុស�។

ចូរេយងយកខគមពរីេនះឥឡូវេនះ៖

េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វសូមឱនកបល
លុតជងគង�់កបេ �ពះបទ�ទង់
ជេស�ចេលអស់ទងំេស�ចេ �ថ នសួគេ៌យងេលកមកុដ

�ទង់
េ េពលដំេណ ររបស់េយងចប។់ (�មនិអ�ច រយេទឬ?)

នមវេិសស…(នមវេិសស!) នម�បេសរ!
គឺជក�ីសងឃមឹដល់មនុស�
នមវេិសស (នមវេិសស!) អូ នម�បេសរ!
គឺជក�ីសងឃមឹៃន…

134 េតមនប៉ុនម ននកេ់ ចបំទចេ�ម ងខ�ីរបស់េយងែដលេយងធ� បេ់�ច ងកំុេភ�ច
ករអធិ�� ន�គ�រ? េតអនកច�ំេទ? ខញុ ំអត…់ែថលម៉ អនកេចះបទហនឹងេទ ឬបទ
េភ�ង ឬកអ៏តេ់ទ? េ�ះ�កលបងម�ង។ េតអនកមនិច�ំេទឬ? េ�ះ…�បែហលជខញុ ំ
�ច�កលបង�ម�ងជមយួអនក។
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កំុេភ�ចករអធិ�� ន�គ�រ
�ពះេយសូ៊វចងជ់ួបអនកេ ទីេនះ។
�ទងនឹ់ងយកចិត�ទុក�កអ់នក
អូ កំុេភ�ចករអធិ�� ន�គ�រ។

135 េតមនប៉ុនម ននកម់នករអធិ�� នជ�គ�រ? េនះជករល�។ សូម
�កលបង�ម�ងេទ ត។ ខញុ ំនឹងយក�មកវញិេ ទីេនះ។ ខញុ ំចូលចិត��។ ទងំអស់គន
េ�ច ងឥឡូវេនះ៖

កំុ—កុំេភ�ចករអធិ�� ន�គ�រ
�ពះេយសូ៊វចងជ់ួបអនកេ ទីេនះ។
�ទងនឹ់ងយកចិត�ទុក�កអ់នក
អូ កំុេភ�ចករអធិ�� ន�គ�រ។

136 ឱ�ព ះអមច ស់េអយ មនេសចក�ីែចងទុកកនុងគមពរីថ េគយកកែន�ងៃដ ឬ
�វផយពីខ�ួនប៉ុល វ ិ ញ ណ��កកក់េ៏ចញេ ឆង យពីមនុស� េហយជំងឺក៏
ជសះេសប យ។ ឱ�ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំសូមអធិ�� នថ �ទងនឹ់ងបង� ញ
ឱយេឃញនូវលកខណៈែបបេនះ េ យបេ់នះ េ េពលែដលទូលបងគំប ជូ នពួកេគ
េ កនអ់នកខ�ះខតនិងអនកជំងឺ។ េចញពីកែន�ង�មយួកនុង�សក មនអនក
ទនទឹងរងច់េំរ ងេនះឱយេកតេឡង។ ទូលបងគំអធិ�� ន ឱ�ពះវរបិ� ថ�ទងនឹ់ង
�បទន� កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ ជ�ពះ�ជបុ��របស់�ទង។់ �ែមន៉។
137 ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងសួរ េ េពលេយងឱនកបលចុះ �បសិនេបបង�បសដម៏ន
តំៃលរបស់េយង សមុីធ េ ទីេនះ មកពី�កមជំនុំៃន�ពះ ែដលេយងបនរកេឃញ
ដូចជបង�បសរបស់េយង េនវលី េ ទីេនះ េដមបកី� យជអនកបំេរ របស់�ពះ ដ៏
េ�ម ះ�តង ់ េ�ម ះ�តង ់ ខញុ ំនឹងសំុឱយគតសំុ់ពរជយ័ដល់អនក េដមបបីន�កនុងសប� ហ៍
ខងមុខេនះ។ សូម�ពះជមច ស់�បទនពរដល់អនក រហូតដល់ពួកេយងបនជួបអនក
ម�ងេទ ត។
138 បង�បសសមីត។ [បង�បស សមុីធ អធិ�� ន—េអដ។] បទ �ពះអមច ស់េអយ។
សូម�បទន �ពះអងគមច ស់។ បទ។ បទ។ បទ។ បទ។ �ែមន៉។
139 ចបៃ់ដគន េ វញិេ មក។ សូម�� គមនក៍នុងករមកវញិម�ងេទ ត មកកន់
េ�ងឧេបសថ។ សូម�ពះ�បទនពរអនក។ 
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(Who Is This?)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ ៃថងបុណយ
អនកម� យ េ �ង ចៃថង�ទិតយ ៃថងទី 10 ឧសភ1959 េ េ�ងឧេបសថ�បណ� ំេ  េជហ�ឹ�នវ់លី
ឥ�� �� U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ង
េចញពីែខ�រ�តថ់ត ចម�ង និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរ
េនះ គឺ�តវេបះពុមព និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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